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Въведение  

Основната идея на проекта е да се установи как професията ръководител транспортна дейност в страните по 

проекта се различава на практика, какви официални документи са необходими и умения са необходими за 

достъп до професията и как тези документи са взаимно разпознаваеми в различните страни партньори. 

Целта на настоящия доклад е да се дадат препоръки относно Европейската квалификационна рамка за 

обучение на национални и международни превозвачи и да се направят предложения за това как да се 

хармонизират правителствените и правните практики в различните държави от ЕС. Резултатът следва целта 

на този проект, а именно да се отправят препоръки относно Европейската квалификационна рамка за 

националните и международните квалификации за автомобилни превози на товари и пътници. 

Препоръките, представени в настоящия доклад, са насочени към създаването на общо европейско 

разбиране за знанията, уменията и отговорностите, които специалистите, свързани с предоставянето на 

услуги за превоз на товари и пътници, следва да притежават, така че квалификациите им да могат да бъдат 

признати в различни европейски държави, а транспортните оператори да имат по-голям успех в 

ежедневната си работа като ръководители на транспортни дейности и предприемачи.  

За постигането на тази цел беше приложена следната методология. Първо, беше извършен анализ на 

пропуските, които съществуват между общите области на компетентност, изисквани от специалистите в 

областта на транспорта в страните партньори, и необходимите знания, умения и компетенции, обобщени в 

картата на компетенциите. Второ, беше извършен анализ на вида документи за достъп, необходими за 

професията и взаимното признаване във всяка държава партньор, включително правната рамка и 

настоящите практики. Данните за анализа бяха събрани главно от „Резултат 1„и „Резултат 2“ от този проект.   

Бяха разработени препоръки относно Европейската квалификационна рамка за националните и 

международните квалификации за автомобилни превози на товари и пътници, за да се преодолеят 

различията между изискваните и необходимите компетенции. Препоръките бяха разработени въз основа на 

анализа, представен в първата част на настоящия документ, заедно с прегледа на литературата, за да се 

доразработят и подкрепят препоръките. По този начин настоящият доклад очертава конкретни указания за 

това какво се очаква да знае, да може да прави и разбира в резултат на програма за обучение ръководителя 

транспортна дейност. В последния раздел на този документ се предлага как да се хармонизират 

правителствените и правните практики в различните държави, за да се подкрепи и реформира 

компетентността на превозвачите в Европа.  



  
 

 

 

Анализ на съществуващите пропуски между общите области на 

компетенции, изисквани от специалистите в областта на транспорта, и 

необходимите знания, умения и компетенции 
 

В Регламент (ЕС)1 № 1071/2009 се определят компетенциите и знанията, които се изискват за специалистите 

в областта на транспорта в области, свързани с: гражданско право, търговско право, социално право, 

данъчно право, търговско и финансово управление на предприятието, достъп до пазара, технически 

стандарти и технически аспекти на дейността и пътната безопасност. За да се анализират съществуващите 

пропуски между общите области на компетенции, изисквани от транспортните оператори, и необходимите 

знания, умения и компетенции, беше проведено проучване като част от първата дейност по този проект. 

Резултатът от включените в извадката транспортни оператори в участващите държави показа, че всички 

дейности, определени в различните области, са изтъкнати като важни или много важни.  

Що се отнася до гражданското право, от професионалистите се изисква да могат да оценяват правните 

разпоредби в областта на гражданското право, за да се съобразят с формалните изисквания и съдържащите 

се в тези регламенти изисквания, и да си сътрудничат с други превозвачи. По-специално, за изпълнение на 

договор за превоз и в случай на жалби, за предявяване на иск до други страни и искане за намеса на 

арбитражните комисии, ако е необходимо. За тези цели операторът следва да е запознат с договора за 

търговски транспорт, включително договорите за CMR, неговия вид и приложимите правни режими, и 

следва да може да прилага правилни договори за превоз и да реагира на последиците от неспазването на 

договора.  

От гледна точка на търговското право превозвачът има различни роли. В качеството си на работодател 

превозвачът е длъжен да спазва формалните задължения на работодателя в областта на автомобилния 

превоз на товари и пътници. В същото време превозвачът е и търговски предприемач и следва да притежава 

познания за идентифициране и анализ на условията и формалностите, предвидени за осъществяване на 

търговията и общите задължения на превозвачите като регистрация, водене на документация и др., за да 

прилага правилните разпоредби като търговски предприемач в автомобилния превоз на товари и пътници. 

Както като индивидуален предприемач, така и като търговско дружество операторът следва да може да 

анализира правилата за регистрация и функциониране и да прилага правилните разпоредби. По-конкретно, 

тъй като съществуват различни форми на търговски дружества, операторът следва да може да ги 

разграничава и да разбира ползите от тяхната дейност, така че да избере подходящото търговско дружество 

за извършване на автомобилен превоз на товари и на пътници.  

Специфичната роля на оператора изисква прилагането на общото и специалното социално право към 

условията на приложение на транспортните дейности. 

Транспортният оператор трябва да е запознат с ключовите закони, които засягат бизнес отношения, 

синдикалните организации и правата на синдикалните членове в транспортна дейност. За да изпълни 

задълженията за представителство на работниците, които са част от дружеството, операторът трябва да 

 
1 Регламент (ЕО) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за 
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, достъпен на адрес: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN 
 



  
 

 

 

може да признава функциите на представителствата на дружества, комитети, синдикални организации, 

инспекции по труда и кога тези функции са необходими.  

Транспортният оператор в качеството си на работодател има и социалноосигурителни задължения и следва 

да бъде компетентен по отношение на основните изисквания на данъчните облекчения и плащания, 

приложими за работодателите, наетите лица и самостоятелно заетите лица. Неразделна част от ролята на 

работодателя като оператор е да прилага договори с работниците и техните трудови задължения. По този 

начин той следва да е запознат с правилата, уреждащи трудовите договори за различните категории 

работници, наети от предприятията за автомобилни превози, включително формата на договорите, 

задълженията на страните, условията на труд и работното време, платения отпуск, възнаграждението, 

нарушаването на договора и т.н. 

Дейностите в областта на автомобилния транспорт се уреждат от специално социално законодателство. 

Операторът трябва да е запознат с правилата, приложими за времето на управление, периодите на почивка 

и работното време. По-специално разпоредбите на следните регламенти: Регламент (ЕО) № 561/20062, 

Директива 2002/15/ЕО3 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/ЕО4, както и практическите мерки за прилагане на тези разпоредби. Компетентността, свързана с 

тези изисквания, предполага възможността за създаване на графици за водачите или за оценка на 

определени графици, създаване на стандартна оперативна система, за да се гарантира пълно съответствие 

с разпоредбите.  

В допълнение към специфичното социално правоприлагане операторът трябва да е компетентен да 

упражнява надзор върху това, че водачът е преминал подходящо първоначално или текущо обучение. 

Приложимите правила, които операторът трябва да познава, произтичат от Директива 2003/59/ЕО5 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. 

От гледна точка на данъчното законодателство операторът трябва да може да прилага правилните ставки 

на ДДС върху транспорта и да тези за корпоративните и личните подоходни данъци. Приложими са и други 

данъци, свързани с транспорта, които включват данък върху транспортните средства, пътни такси и такси за 

инфраструктура (мостове, тунели). 

 
2 Регламент (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 г. за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти 
(ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета. На разположение 
на адрес:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=EN 
3 Директива 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. Достъпна на адрес: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0015&from=EN 
4 Директива 2006/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 г. относно минималните условия 
за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, 
свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета. Достъпна на 
адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&from=EN 
5 Директива 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно начална 
квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или 
пътници На разположение на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0059-
20190726&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0059-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0059-20190726&from=EN


  
 

 

 

Неразделна част от ежедневната работа на оператора е търговското и финансови управление на 

дружеството. Операторът следва да разбира основните принципи и изисквания за обработка на чекове, 

кредитни карти и други форми на плащане, за да управлява разходите на дружеството. Освен това 

операторът следва да може да обсъжда и прилага основните изисквания на различните форми на 

финансиране на дадено транспортно дружество като банков кредит, документален кредит, гаранционни 

депозити, ипотеки, лизинг, отдаване под наем, факторинг и др., както и произтичащите от тях такси и 

задължения. За да се разбере до колко успешно извършва своята дейност бизнесът са необходими 

основните счетоводни познания, за да се анализира балансът и отчетът за приходите и разходите. 

Следователно операторът следва да знае какво представлява балансът, как се съставя и как да го тълкува и 

да може да чете и тълкува отчета за приходите и разходите. Други компетенции са необходими за спазване 

на основните принципи и изисквания за работа с бюджети и бизнес планиране в транспортна компания. 

Операторът следва да може да определи структурата на счетоводното отчитане на разходите на дадено 

транспортно дружество и да признае реалните елементи на бюджетирането и бизнес планирането.  

Маркетингът е важен елемент от стопанската дейност и операторът следва да може да определя основните 

маркетингови и организационни аспекти на маркетинговата и организационната структура на дадено 

транспортно дружество и да определя функциите на маркетинга и формите на организация, за да създаде 

маркетингова концепция и организационна структура за транспортната компания в подкрепа на стопанската 

дейност.  

Операторите следва да получат подходящо застрахователно покритие за своите превозни средства и 

товарите, които се превозват, а също така се нуждаят от адекватна застрахователна защита за други случаи 

на стопанска дейност. За да приложи основните принципи, най-важните видове застраховки, които 

операторът следва да разбира за различните видове застраховки са свързани с автомобилния транспорт 

(отговорност, застраховка „Живот„, общо застраховане и застраховка на багаж), както и произтичащите от 

тях гаранции и задължения. 

Операторите са задължени да издават фактури за предоставяните от тях услуги. За правилното фактуриране 

операторът следва да може да прилага правилата, уреждащи фактурирането на услугите за автомобилен 

превоз на товари, и да познава значението и последиците от Инкотермс. Транспортните дружества работят 

и с други партньорски транспортни и логистични фирми, поради което е важно операторите на транспортни 

услуги да познават различните категории транспортни и логистични фирми, тяхната роля, техните функции 

и, когато е уместно, статута им, не само по отношение на фактурирането, но и да могат да прилагат различни 

стратегии за управление на риска в случай на колебания на пазара. 

Задълбоченото разбиране на разпоредбите в областта на труда, включително на документите за национални 

и международни транспортни услуги, е от решаващо значение за достъпа до пазара. Това включва 

прилагане на разпоредбите относно трудовата заетост за достъп до пазара, анализ на съществуващите 

правила на вътрешния и чуждестранния пазар на автомобилни превози на товари и пътници. Операторът 

следва да може да подготвя и прилага правилните документи, необходими за извършването на 

автомобилни транспортни услуги при зачитане на националните и международните. 

Транспортните оператори трябва да изпълняват задълженията си ефективно и в съответствие със закона. 

Това е свързано главно с техническите стандарти и техническите аспекти на дейността.  

Операторът трябва да е компетентен да отговаря на изискванията на превозните средства по отношение на 

теглото и размери. Това се постига чрез разбиране на правилата относно теглото и размерите на превозните 

средства в държавите членки и процедурите, които трябва да се следват в случай на извънгабаритни товари, 



  
 

 

 

които представляват изключение от тези правила. Операторът следва да може да описва размерите на 

различните типове превозни средства, както и максимално допустимите маси, както и случаите на товари, 

надвишаващи тези размери, и специалните товари, както и да измерва обемите на товарите и размерите, 

налични в превозните средства за комплектни и частични товари. 

Превозните средства са скъпи ресурси за придобиване, поради което следва да се обърне специално 

внимание на решенията, свързани със собствеността. Следователно операторът следва да може да избира 

превозните средства и техните компоненти (шаси, двигател, трансмисионна система, спирачна уредба и т.н.) 

в съответствие с нуждите на предприятието; Необходимите умения и знания за избор на превозното 

средство според неговите технически характеристики изискват разбиране на различните типове превозни 

средства, използването на различни предавателни системи, автоматични предавки, забавители, ABS и т.н. и 

разпознаване на различните типове превозни средства според техните технически характеристики.  

За да спази изискванията на техническите проверки на превозните средства, операторът трябва да е запознат 

с формалностите, свързани с одобряването на типа, регистрацията и техническата проверка на тези превозни 

средства. Той трябва да е запознат с периодите на валидност на техническите проверки на превозните 

средства, условията и местата, където те трябва да бъдат извършени, за да може да контролира периодите 

на валидност на техническите проверки на превозните средства и гаранционните условия. 

За да бъде в състояние да спазва стандартите за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха, превозвачът 

трябва да разбира 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. Познаването на 

стандартите Евро и различните видове гориво, максималните децибели на двигателите и колелата трябва 

да отговарят на стандартите за емисии на замърсяване на въздуха, в съответствие с изискванията на 

различните местни, национални и международни органи. Екологичните аспекти са свързани до известна 

степен с поддръжката на превозното средство, редовната поддръжка подобрява разхода на гориво на 

превозното средство. За да се изготви план за поддръжка на превозните средства на дружеството, 

операторите следва да са запознати с периодите на техническа поддръжка на превозните средства, смяна 

на масла, филтри и т.н. и операторът да е достатъчно квалифициран, за да изготви плановете за поддръжка 

на превозните средства в съответствие с характеристиките на извършваната от тях работа. 

Физическата защита на стоките е важна част от логистичния процес. Операторите следва да бъдат 

компетентни при прилагането на план за товарене и складиране, като избират подходящите елементи. За 

целта следва да са запознати с различните контейнери, палети и системи за закрепване с колани, вериги или 

греди, разпределящи товара по тегло или обем и да прилагат нормите за манипулиране на товара и 

складирането, като адаптира положението на товара, когато това е необходимо. 

Всички видове транспорт имат различни предимства и недостатъци и оптимално решение може да се 

осигури чрез използване на мултимодален, интермодален или комбиниран транспорт. Ролята на превозвача 

е да избере най-подходящата транспортна система и да спазва различните техники, като например „пиги 

бекинг„ и „ро-ро“. 

Някои товари, които се транспортират, изискват специално внимание или попадат в обхвата на специално 

законодателство, като опасни товари, бързо развалящи се стоки и живи животни. Необходимите знания, 

умения и компетенции на операторите за всяка от тези групи ще бъдат обсъдени в следващите редове.  

Опасни товари — превозвачът следва да може да идентифицира опасните товари, техните класове, етикети 

и по-специално забраните за съвместно товарене стоки, за да прилага правилата за превоз на опасни товари 

по отношение на класове, етикети, опаковки, документация. Превозът на опасни товари се увеличава всяка 



  
 

 

 

година6 и превозвачите трябва да са компетентни да спазват изискванията на разпоредбите за превоз на 

опасни товари и по специално ADR7. 

За транспортирането на бързо развалящи се стоки се изисква превозно средство с контролирана 

температура за производство на храни съгласно ATP конвенцията8. За да се въведат процедури за спазване 

на правилата, операторът следва да може да разпознава различните нетрайни хранителни продукти, 

превозните средства, които трябва да се използват, и техните характеристики и да прилага правилата за 

контрол в зависимост от различните продукти и превозни средства, които ще се използват. 

Транспортирането на животни в рамките на ЕС понастоящем се урежда от Регламент (ЕО) № 1/20059. 

Защитата на животните по време на транспортиране е важен аспект на хуманното отношение към животните. 

За да се приложат процедури за спазване на правилата за транспортиране на живи животни, операторите 

трябва да разберат и да могат да опишат условията на транспортиране на животни, видовете превозни 

средства, разделянето по видове животни и хуманното отношение към тях и да изготвят план за 

транспортиране на различните видове животни по отношение на маршрутите и необходимата почивка за 

животните в процеса по транспорт. 

За стоки, които попадат в обхвата на специално законодателство, могат да се изискват допълнителни 

квалификации, с изключение на свидетелство за управление на МПС, медицински свидетелства, 

свидетелства за годност и т.н. За да се гарантира безопасността по пътищата, превозвачът следва да знае 

какви квалификации се изискват за водачите и да разбира, че е важно да проверява често техните срокове 

на валидност. Освен това квалификацията и уменията на водача трябва да отговарят на изискванията и 

нуждите на клиента. 

За да гарантира безопасността по пътищата, превозвачът трябва да предприеме необходимите стъпки, за да 

гарантира, че водачите спазват правилата за движение, забраните, изискванията за безопасност и 

ограниченията, които са в сила в различните държави членки, и при необходимост да осигури допълнителни 

инструкции и обучение. Операторът трябва да определи процедури, които да се следват в случай на 

произшествие, и да приложи подходящи процедури за предотвратяване на повторни произшествия или 

тежки пътнотранспортни нарушения. 

В допълнение към общите области, изисквани от регламента, няколко различни области бяха изтъкнати като 

нововъзникващи и биха могли да се разглеждат като пропуск между изискваните и необходимите знания, 

умения и компетенции. Те са свързани с различни аспекти в областта на управлението, човешките ресурси, 

цифровизацията, безопасността на труда и околната среда. Знанията, уменията и компетенциите, 

 
6 Автомобилен превоз на товари по видове товари, Евростат, Достъпен на адрес: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods 
7 Европейска спогодба за международен автомобилен превоз на опасни товари (ADR), достъпна 
на :https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021 
8 Споразумение за международен превоз на нетрайни храни и за специално оборудване, което да се използва за 
такъв превоз (ATP). На разположение на адрес: 
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf 
9 Регламент (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) 
№ 1255/97. На разположение на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en


  
 

 

 

необходими на операторите в тези области, ще бъдат обсъдени в препоръките в следващите раздели на 

настоящия документ.  

  



  
 

 

 

Анализ на правната рамка и настоящите практики за професията на 

превозвача във всяка страна партньор 
 

Общо 14 показателя от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/200910 бяха определени за анализ на база на предишни 

резултати от проекта. Тези показатели бяха групирани в 6 различни групи, всяка от които съдържа различен 

брой показатели. Информацията е обобщена Таблица 1.  

 

Таблица 1. Групи от показатели, включени в анализа 

Група Наименование на групата Брой на показателите в групата 

1 Изисквания за упражняване на професията 
автомобилен превозвач 

1 

2 Условия, свързани с изискването за 
професионална компетентност 

7 

3 Организация на изпита 3 

4 Освобождаване от изпит 1 

5 Компетентни органи 1 

6 Удостоверения за професионална компетентност 1 

 
 

Първата група е свързана с изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач. Беше 

анализирано дали партньорските държави налагат допълнителни изисквания, за да се упражнява 

професията на автомобилен превозвач. Резултатите показват, че всички държави, участвали в анализа, са 

определили ясно условията за предоставяне на лиценз и нито една от тях не налага допълнителни 

изисквания от посочените в Регламент (ЕО) № 1071/2009.  

 

Втората група се отнася до условията, свързани с изискванията за професионална компетентност. Това е 

групата с най-голям брой показатели, общо 7 показателя по отношение на обучение, изпит, сертифициране 

и освобождаване от сертифициране. Анализът на 7-те показателя от тази група ще бъде представен 

поотделно, както следва.  

 

Първоначално беше изследвана формата на изпита. Съгласно регламента писменият изпит е задължителен 

и може да бъде допълнен с устен изпит. Само две от участващите държави допълват писмения изпит с устен 

изпит — Австрия и Швейцария. Регламентът позволява на държавите членки да определят критерии за 

организиране и удостоверяване на изпитите и резултатите показват, че всички държави с изключение на 

Финландия и Италия са определили и прилагат свои собствени критерии. Финландия не е ограничила 

съдържанието чрез законодателството, но е определила тематичните области в законодателството.  

 

Обучението преди изпита не е задължително в повечето страни, но се препоръчва в Австрия и България. 

Само в Италия обучението е задължително, въпреки че не е необходимо организациите за обучение да 

 
10 Регламент (ЕО) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. за установяване на 
общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен 
превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета. На разположение на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN


  
 

 

 

получат разрешение/удостоверение, за да предоставят такова обучение, както в повечето от участващите в 

анализа държави. Въпреки че обучението не е задължително в Австрия и Швейцария, ако организацията в 

тези страни предоставя обучение, то тази организация трябва да бъде надлежно сертифициране. Регламент 

(ЕО) № 1071/2009 делегира избора на продължаващо обучение на интервали от 10 години, за да се 

гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с развитието в сектора, но само две от 

седемте държави се нуждаят от такова обучение — Италия и Швейцария. Също така, съгласно регламента, 

държавите членки могат да изискват от лицата, които притежават удостоверение за професионална 

компетентност, но не са ръководили предприятие за автомобилен превоз на товари или извършващо 

автомобилен превоз на пътници през последните 5 години, да предприемат преквалификация, за да 

опреснят познанията си относно настоящото развитие на законодателството. Всички държави с изключение 

на Италия не прилагат такова допълнително обучение. Освен това Италия не прилага нито една възможност 

за  освобождаване от сертифициране, както е посочено като възможност в регламента. Това ни води до 

заключението, че Италия има най-високите изисквания по отношение на задължителното обучение, 

включително продължаващото обучение. Четири държави прилагат всички възможности за  освобождаване 

от сертифициране.  

 

 Съгласно регламента освобождаването би могло да се прилага за притежателите на определени 

квалификации за висше образование или квалификация за техническо образование или за притежателите 

на удостоверения за професионална компетентност, валидни за вътрешен транспорт. Възможно е 

кандидатът да се освободи от определени части от изпитите. Такава възможност не се прилага в България, 

Финландия и както е посочено по-горе в Италия. Анализът на показателите в група 2 на групово равнище по 

държави показва, че Австрия и Швейцария прилагат повечето от делегираните аспекти, както Италия прилага 

тези за обученията.  

 

Третата група се отнася до организацията на изпита. По-специално Регламент (ЕО) № 1071/2009 определя 

основните изисквания за проверка. Писменият изпит във всички участващи държави е разделен на две части. 

Първата част е тест с избор на един верен отговор, втората част е един или повече казуси. Само Австрия 

допълва задължителния писмен изпит с устен изпит с 60 % тегло на писмената част (30 % тегло на изпитна 

част) и 40 % тегло за устния изпит. Минималният резултат за успешно полагане на изпита е 60 %. Въпреки че 

държавите членки могат да решат да избират различни минимални изисквания за различните части на 

изпита, като само при един изпит оценката може да бъде намалена от 50 % на 40 %, повечето от участващите 

държави изискват от участниците в изпита 50 % за успешното му преминаване. Единствено в Италия за 

втората част от изпита минималните точки са намалени на 45 %,  а България от друга страна изисква 60% за 

успешното преминаване на изпита и за двете части на изпита. 

 

Държавите членки могат да решат да освободят от изпитите, посочени в член 8, параграф 1, лицата, които 

представят доказателство, че са управлявали предприятие за автомобилен превоз на товари или 

предприятие за автомобилен превоз на пътници в една или повече държави членки за период от 10 години 

преди 4 декември 2009 г. Резултатите от анализа на показателите от  четвърта група показват, че само 

Финландия прилага тази възможност за изключение от полагането на изпит. 

Пета група се отнася до компетентните органи в различните държави. Всяка държава членка следва да 

определи поне един компетентен орган съгласно регламента. Само един от участниците има повече от един 

компетентен орган — Австрия. Страната има 9 компетентни органа по 1 за всяка област.  



  
 

 

 

Последната шеста група се отнася до удостоверенията за професионална компетентност и по-специално до 

решението на всяка държава да реши дали притежателите на удостоверения за професионална 

компетентност, валидни само за националния транспорт, трябва да преминат всички части на изпита или 

само на някои части от изпита. Италия и Полша предоставят тази възможност. По-конкретно в Полша 

притежателите на сертификати за професионална квалификация, валидни само за вътрешен транспорт, 

издадени до 2009 г. остават валидни. 

   



  
 

 

 

Препоръки относно Европейската квалификационна рамка за 

националните и международните квалификации за автомобилни превози 

на товари и пътници с цел преодоляване на различията между 

изискваните и необходимите компетенции 
 

За да се постигне добро управление на транспортното дружество и да се покаже високо равнище на 

ефективност, транспортните оператори трябва да използват нови технологии във всички области, свързани 

с тяхната работа. Чрез използване на цифрови приложения в автомобилния парк и бизнес процесите би 

могло да се подобри пътната безопасност и ефективността на транспорта, като се използват блокчейн 

технологии11 12 и оценка на големи данни.13 1415. Освен това настоящата пандемия от COVID-19 се доказа като 

мощен катализатор за цифровизацията на предприятията16. За да се постигне това, операторът следва да е 

запознат с важните термини, използвани в цифровизацията на логистиката, и с елементите на стратегията за 

цифровизация в транспортните операции. Очаква се дигиталния трансфер на товарителници в Европа между 

дружества, правителства и митнически администрации да бъде задължителен през 2026 г.17 За ефективната 

цифровизация следва да се прилагат ключови инструменти за управление на промените, които ни водят до 

втората нововъзникваща област — управление.  

 

Основна пречка пред цифровизацията е съпротивата срещу промените18. Поради това е изключително важно 

ръководителите на транспортната дейност да признаят значението на управлението на промените. 

Управлението е широка категория, която може да е от значение не само за процеса на цифровизация. 

Работата на превозвача изисква обработка на документи, свързани с гражданското, търговското, социалното 

и данъчното право, но също така бизнес и финансовото управление е важно, тъй като за много транспортни 

дружества ръководителят на транспортната дейност е и предприемачът. Необходимите компетенции, 

свързани с анализа на печалбата и загубата, счетоводния баланс, бюджетирането, планирането на 

стопанската дейност и маркетинга, вече са разгледани в регламента. Следва обаче да се обърне внимание 

на принципите на веригата на доставки, за да се разшири ориентираната към транспорта концепция и да се 

 
11 Koh, L., Dolgui, A. and Sarkis, J., 2020. Blockchain in transport and logistics–paradigms and transitions. 
12 Muzylyov, D. and Shramenko, N., 2019, September. Blockchain technology in transportation as a part of the efficiency in 
industry 4.0 strategy. In Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (pp. 216-225). 
Springer, Cham. 
13 De Gennaro, M., Paffumi, E. and Martini, G., 2016. Big data for supporting low-carbon road transport policies in Europe: 
Applications, challenges and opportunities. Big data research, 6, pp.11-25. 
14 Akerkar, R., 2017. LEVERAGING BIG DATA FOR MANAGING TRANSPORT OPERATIONS. 
15 Borgi, T., Zoghlami, N., Abed, M. and Naceur, M.S., 2017, July. Big data for operational efficiency of transport and logistics: 
a review. In 2017 6th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT) (pp. 113-120). IEEE. 
16 Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges and 
opportunities in the digitalization of companies in a post-COVID-19 World. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 97-
103. https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3013206. 
17 Poliak, M. and Tomicová, J., 2020. Transport document in road freight transport-paper versus electronic consignment note 
CMR. Archiwum Motoryzacji, 90(4). 
18 Scholkmann, A.B., 2021. Resistance to (digital) change: individual, systemic and learning-related perspectives. Digital 
Transformation of Learning Organizations, p.219. 



  
 

 

 

интегрират транспортните дейности в комбинацията от логистични дейности, за да се извлече полза от 

системния подход.  

 

Усъвършенстваният подход към ефективното и ефикасно управление на хората в дадено дружество или 

организация е друга област, изведена от анализа на различията между изискваните и необходимите 

компетенции. Управлението на човешките ресурси за даден транспортен оператор включва не само 

набирането на персонал с подходящи умения, но и началното и продължаващото обучение, различно от 

обучението, произтичащо от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19. Това включва 

прилагане на процедури за насърчаване на безопасно, икономично и проактивно шофиране с цел избягване 

на произшествия и свеждане до минимум на консумацията на гориво. Обслужването на клиенти е друга 

важна област, която транспортният оператор следва да припознава като приоритет и да провежда 

периодично обучение. Правилната комуникация с партньори и клиенти е жизненоважна част от дейността 

на товарния транспорт. Изграждането на отношения с клиента не може да бъде идентифицирано само с 

маркетинговата дейност на дружеството, по-специално по отношение на автомобилния превоз на 

пътници2021.  

 

Накрая, но не на последно място, компетенциите по екологичните аспекти на транспорта трябва да бъдат 

насърчавани22. Това би могло да се постигне чрез планиране и оптимизиране на транспорта по такъв начин, 

че управляваните маршрути да имат възможно най-малко въздействие върху околната среда23,24. Налице е 

ясен стимул за предприятията да намалят емисиите на CO2 поради пряката връзка между емисиите и 

потреблението на все по-скъпи горива или други енергийни ресурси25. Придобиването на превозни средства 

със съответния избор на гориво следва да бъде неразделна част от постигането на екологичните цели на 

дружеството26. Операторът следва да притежава познания за идентифициране на характеристиките на 

превозното средство във връзка с неговото предназначение, но също така и за идентифициране на 

характеристиките на превозното средство по отношение на разхода и контрола на емисиите. По този начин 

операторът може да използва всички характеристики на превозното средство, които допринасят за 

постигането на екологичните цели на дружеството. Предвид нарастващия брой потребители, които търсят 

продукти и услуги в подкрепа на инициативи за устойчивост, е необходимо по-задълбочено разбиране на 

 
19 Batarlienė, N., Čižiūnienė, K., Vaičiūtė, K., Šapalaitė, I. and Jarašūnienė, A., 2017. The impact of human resource 
management on the competitiveness of transport companies. procedia Engineering, 187, pp.110-116. 
20 Sałek, R., 2016. Customer service management in a local transport company. World Scientific News, 57, pp.368-380. 
21 Pantouvakis, A. and Lymperopoulos, K., 2008. Customer satisfaction and loyalty in the eyes of new and repeat customers: 
Evidence from the transport sector. Managing Service Quality: An International Journal. 
22 Lammgård, C. and Andersson, D., 2014. Environmental considerations and trade-offs in purchasing of transportation 
services. Research in Transportation Business & Management, 10, pp.45-52. 
23 Eguia, I., Racero, J., Molina, J.C. and Guerrero, F., 2013. Environmental issues in vehicle routing problems. In Sustainability 
appraisal: quantitative methods and mathematical techniques for environmental performance evaluation (pp. 215-241). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 
24 Yao, E., Lang, Z., Yang, Y. and Zhang, Y., 2015. Vehicle routing problem solution considering minimising fuel consumption. 
IET Intelligent Transport Systems, 9(5), pp.523-529. 
25 Lewis, A., Ehrler, V., Auvinen, H., Maurer, H., Davydenko, I., Burmeister, A., Seidel, S., Lischke, A. and Kiel, J., 2016. 
Harmonizing carbon footprint calculation for freight transport chains. Energy and Environment, 1, pp.309-323. 
26 Raeesi, R. and O’Sullivan, M.J., 2014. Eco-logistics: environmental and economic implications of alternative fuel vehicle 
routing problem. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 6(3-4), pp.276-297. 



  
 

 

 

екологичните аспекти на участниците във веригата на доставки, включително транспортните оператори, за 

да се отговори на очакванията на клиента. 27 

 

  

 
27 Wei, S., Ang, T. and Jancenelle, V.E., 2018. Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer 
characteristics and customer participation. Journal of Retailing and Consumer Services, 45, pp.230-238. 



  
 

 

 

Препоръка относно това как да се хармонизират правителствените и 

правните практики в различните държави 
 

Анализът на пропуските, които съществуват между общите области на компетентност, изисквани от 

специалистите в областта на транспорта, и необходимите знания, умения и компетенции, който беше 

извършен в първата част на настоящия документ, показа, че се появяват няколко различни области и те биха 

могли да се считат за съществени пропуски между изискваните и необходимите знания, умения и 

компетенции. Резултатът от включените в извадката транспортни оператори в участващите в изследването 

държави показа, че всички теми в списъка, посочен в член 8 от регламента, са оценени като важни или много 

важни. Поради това следва да се прилага начално и продължаващо обучение по всички теми, но списъкът 

следва да бъде актуализиран с нововъзникващите области, свързани с управлението, човешките ресурси, 

цифровизацията, безопасността на труда и аспектите, свързани с околната среда. Значението на 

включването на тези области беше подробно обсъдено по-рано в този документ. 

 

За да се хармонизират обучителните практики в различните държави, се препоръчва да се насърчава 

използването на единна карта на компетенциите на европейските превозвачи28. В картата са изброени 

знанията, уменията и компетенциите, които се изискват от специалиста в областта на транспорта, за да 

работата на ръководителя транспортна дейност ефективна и да той/тя бъде в крак с постоянно променящия 

се пазар на труда. Идентифицираните компетенции са картографирани със съответните учебни единици, 

които позволяват структурирано обучение както в държави, в които се изисква първоначално обучение, 

и/или сертифицирана организация за обучение, така и в държави, в които не се изисква 

обучение/сертифициране, но този структуриран подход може да предложи едни и същи резултати от 

обучението. По този начин съпоставимостта и прозрачността на компетенциите и обученията се подобряват 

за транспортните оператори в различните европейски държави.  

 

Анализът на правната рамка и настоящите практики за професията на превозвача в страните партньори 

показва, че различните държави прилагат на различни равнища делегираните от ЕС аспекти за разработване 

на изискването за упражняване на професията на превозвачите. В Италия се изисква задължителен 

предварителен изпит за обучение и освобождаване от изпит може да се прилага само ако е предоставено 

валидно свидетелство за вътрешен транспорт. Освен това периодичното обучение на 10 години е 

задължително за италианските оператори, които притежават валидно свидетелство, но не са упражнявали 

дейност през последните 5 години, трябва да преминат през преквалификация, за да опреснят знанията си. 

Финландия е от противоположната страна без задължителен предварителен изпит за обучение, без 

допълнително обучение за подновяване на сертификата на всеки 10 години, още повече Финландия е 

единствената страна от участниците, която може да освободи от изпит лице, което може да докаже, че 

 
28 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%B
F%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 



  
 

 

 

непрекъснато е управлявало предприятие за автомобилен превоз на товари в една или повече държави 

членки за период от 10 години преди 4 декември 2009 г.  

 

Резултатите от проучването на IO129 показват, че в държави като Финландия, където изискванията за 

образование не са толкова строги, почти 80 % от участниците съобщават, че продължаващото обучение не 

следва да се прилага. Следователно финландските оператори считат, че първоначалното обучение е 

достатъчно за успешното функциониране. Поради динамичната среда може да се прилага продължаващо 

обучение, но то не следва да бъде задължително. Подходящите методи на обучение и актуални теми за 

обучение биха могли да мотивират операторите да запазят и актуализират допълнително своите 

компетенции. Могат да се използват методи за самообучение. Продължаващото обучение може да бъде 

предизвикателство поради липса на средства или време. Много от транспортните оператори са малки 

предприятия или микропредприятия и не могат да си позволят разходите за допълнително обучение или не 

могат да намерят подходящо време за участие в обучения или семинари. Следователно традиционните 

методи на преподаване лице в лице, основани на предварително определени графици, често са 

неприложими. От друга страна, методите за самообучение, които са независими от времето и 

пространството, биха могли да помогнат транспортните оператори да преодолеят някои от споменатите 

пречки за актуализиране на своите компетенции и за развиване на необходимите липсващи умения.  

 
29 https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/IO1_General-report-Bulgaria.pdf 
 
 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/IO1_General-report-Bulgaria.pdf


  
 

 

 

 

Заключение 

Настоящият документ изяснява единството на компетентността на националните и международните 

превозвачи и обобщава професионалната квалификация на транспортните оператори по отношение на 

знанията, уменията и компетенциите, необходими на работното място.  

 

Анализът на съществуващите пропуски между общите области на компетентност, изисквани от 

специалистите в областта на транспорта, и необходимите знания, умения и компетенции, както и анализът 

на правната рамка и настоящите практики за професията на превозвача във всяка страна партньор, които са 

били извършени на по ранен етап в този проект, помогнаха да се посочат отговорите за това как професията 

на превозвачите в страните участнички в този проект се различава на практика, какви официални документи 

са необходими, какви документи и умения са необходими за достъп до професията и как тези документи са 

взаимно разпознаваеми в различните страни партньори. В резултат на това бяха изведени разликите, 

свързани с упражняването на професията. 

 

Също така, в доклада се предлагат препоръки относно Европейската квалификационна рамка за 

националните и международните квалификации за автомобилни превози на товари и за превоз на пътници, 

за да се преодолеят пропуските между изискваните и необходимите компетенции. Тези препоръки са 

разработени въз основа на извършения анализ и преглед на литературата на научни статии, които 

разглеждат същите въпроси.  

 

Последната част представлява препоръки, които да помогнат в хармонизирането на правителствените и 

правните практики в различните държави, тъй като анализът на правната рамка и настоящите практики за 

професията на превозвача в участващите държави показва, че различните държави прилагат на различни 

равнища делегираните от ЕС аспекти за разработване на изискването за упражняване на професията на 

превозвачите. Предложените препоръки биха могли да бъдат доразвити в бъдещи проекти чрез анализ на 

качеството на дейността на транспортните оператори в различните държави в сравнение с приложимите 

практики в тези държави. 
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