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ВЪВЕДЕНИЕ
Икономическа дейност по КИД 49.31 „пътнически градски и крайградски
транспорт“ 3 , обект на настоящия секторен анализ, е значима интегрална част от
сектор „Транспорт, складиране и пощи“ 4 . Транспортът играе ключова роля за
развитието на всяко модерно общество, като средство за икономическо развитие и
предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия. Той е един от
основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими
специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на
цялостната дейност. Негова основна цел е да спомага за увеличаването на
икономическата и социална стабилност на страната, чрез предоставяне на ефективен и
надежден транспорт. Мисията, която изпълнява е да спомага за балансираното
регионално развитие, интегрирайки най-отдалечените региони, намалявайки броя на
пренаселените зони в градските агломерации. В частност, пътническият градски и
крайградски транспорт допринася за осигуряване на еднаква възможност на гражданите
при достигане на работните места, както и на места за култура, отдих и забавления и
други социално значими дестинации.
В рамките на Европейския съюз, транспортна индустрия осигурява заетост на
повече от десет милиона души, което представлява 4,5% от общата заетост в ЕС, и
представлява 4,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) 5.
Транспортният сектор на България е от изключителна важност за повишаване
конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението.
По индикатора „брой заети лица“, транспортният сектор е третият по големина в
страната с общо 267 900 заети лица през 2021 г. Преди него са единствено
икономическите дейности „преработващата промишленост“ с 573 000 заети лица и

Тя включва: пътнически сухопътен транспорт по градски и крайградски транспортни мрежи. Превозът
може да се осъществява чрез различни превозни средства за сухопътен транспорт като автобуси,
трамваи, тролейбуси, метрополитен (подземен, наземен и надземен) и други. Транспортът се извършва
по утвърдена транспортна схема с маршрутни разписания на линиите с качване и слизане на пътниците
на постоянно определени спирки. В настоящия секторен анализ, са включени гореизброените превози,
без метрополитен, който по разпределение е разгледан в секторния анализ на икономическа дейност
49.10 „пътнически железопътен транспорт“.
4
За краткост по-нататък в текста вместо пълното наименование „Транспорт, складиране и пощи” ще се
използва сектор „Транспорт”.
5
Transport Research and Innovation Portal, Employment in the EU transport sector, 2013, p. 2
3
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„търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 513 100 заети лица за 2021 г. 6
Транспортът генерира 8.3 % от брутната добавена стойност на страната. Ето защо
развитието на транспортния сектор е от съществено значение за икономическия и
социален просперитет на страната и за утвърждаването на нейните външнотърговски
връзки и на туризма. През последните години нуждите от транспортни услуги (товарни
и пътнически) се увеличават, като успоредно с това се повишават и изискванията към
тяхното качество7.
Транспортната политика на страната е насочена към осигуряване на
възможности за социално равенство, чрез поддържане на адекватни цени на градските
и железопътни услуги, обезпечаване поддръжката и развитието на гъста мрежа от пътна
инфраструктура. изграждането и поддръжката на устойчива, благоприятна за околната
среда транспортна система. Във връзка с членството на България в Европейския съюз и
интеграцията на нейната транспортна инфраструктура в европейската транспортна
инфраструктура, се полагат значителни усилия при въвеждането и осъществяването на
европейските стандарти за модерен, екологичен и безопасен транспорт, предприети са
интензивни действия за прилагане на съответното европейско законодателство.
Основна задача на процеса за устойчиво развитие на транспорта е
непрекъснатата модернизация на транспортната инфраструктура и транспортните
средства. Недостигът на инвестиции в поддръжката и развитието на инфраструктурата
през последните десетилетия, и повишеното търсене на транспортни услуги, изискват
ново и усъвършенствано, дългосрочно планиране на нейното бъдещо развитие.
Необходим е значителен период от време за създаването на такава модерна
транспортна инфраструктура, както и за дългосрочно планиране, осигуряващо
съществуването на надежден и постоянен приток на финансови ресурси, и интерес от
страна на всички институции и организации, участващи в този процес. В съответствие с
публичните политики, и в съответствие с принципа на партньорство, е много важно да
бъдат създадени по-добри условия за засилване ролята на частния сектор за развитието
на инфраструктурата, включително възможности за реализиране на различни форми на
публично-частно партньорство. Друга гаранция за повишаване качеството на
Посочените данни от НСИ: https://www.nsi.bg/bg/content/4009/
Национална програма за развитие на България 2030: Част 1: Анализ на социално-икономическото
развитие на страната, след присъединяването към ЕС, май 2019 https://www.minfin.bg/bg/1394
6
7
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транспортните услуги е създаването на качествени работни места в сектора
посредством повишаване равнището на дигитализация. Един от начините за постигане
на това е чрез внедряване на нови технологии и развитие на и усъвършенстване на
дигитални умения и компетентности от страна на заетите в сектора.
Трудно е с точност количествено да се определи приносът на икономическа
дейност 49.31 за развитието на българската икономика като цяло, но категорично би
могло да се заяви, че този принос е значим. Освен с икономическата значимост, тази
дейност се характеризира с висока социална значимост и чувствителност. Налице е
категорично изразена и неотменна „кръгова“ зависимост между транспортната дейност
и всички останали сектори на икономиката и сфери на социалния живот. Кръговата
зависимост се изразява в това, че, от една страна, транспортът се явява ключов фактора
за осъществяването на всички икономически и социални активности и следователно
влияе върху степента на тяхното развитие, а от друга – процесите, които протичат във
всички сфери на икономическия и социален живот оказват влияние върху развитието
на транспортната дейност. Красноречив пример за това е разразилата се през 2020 г.
световна пандемия от COVID-19. В резултат на тежките ограничителни мерки по
отношение на социалното общуване, транспортът, в частност пътническият градски и
крайградски транспорт, се оказа един от най-засегнатите сектори, включително до
степен на фалит.
Настоящият секторен анализ е предназначен, от една страна, да изследва и
оцени актуалното състояние на икономическа дейност 49.31, от гледна точка на
дигиталните компетенции, а от друга – да идентифицира нови бъдещи тенденции за
развитие и приложение на дигиталните компетенции в професиите и длъжностите,
попадащи в тази дейност. Досегашните политики в сектора на транспорта са били
насочени предимно към поставяне на изисквания и параметри за подобряване на
качеството на предоставяните услуги, но без реципрочни политики, целящи
подобряване на качеството на работните места в сектора. Предлаганият анализ се явява
оперативен инструмент за постигане на заложените в компонент 3 цели на проекта
“Партньорство в дигитална среда“, а именно разработването на т. нар. дигитални
профили на професии и длъжности от икономическа дейност 49.31.
Основни цели на настоящия секторен анализ са:
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(1) да представи обзорна характеристика на състоянието на икономическа
дейност 49.31 и нейната специфика по ключови икономически показатели;
(2) да идентифицира и оцени степента на дигитализация на компаниите,
опериращи в икономическа дейност 49.31;
(3) да очертае евентуални бъдещи тенденции в развитието на дигитализацията на
икономическа дейност 49.31.
Постигането на така заложените цели предполага изпълнението на следните
задачи:
(1) документален анализ на нормативната база на национално и европейско
равнище, засягаща различните аспекти на икономическа дейност 49.31;
(2) подбор на релевантни и подходящи за вторична обработка статистически
данни, въз основа на които да бъдат изведени основните тенденции в развитието на
икономическа дейност 49.31;
(3) вторична обработка на статистически данни, разкриващи определени
тенденции в развитието на работните места в сектор „Транспорт” и състоянието на
дигиталните компетенции;
(4) провеждане на емпирично социологическо изследване по метода на анкетно
допитване за идентифициране равнището на дигитални компетенции в избрани
компании в сектора;
(5) извеждане на препоръки за постигане на дългосрочна синергия в дигиталните
умения на заетите лица в икономическа дейност 49.31.
За целите на анализа е използвана комбинация от количествени и качествени
методи за анализ8:
(1) анализ на документи

(desk research) (нормативни, индикативни,

оперативни и други) за идентифициране на нормативната рамка в която оперират
компаниите от икономическа дейност 49.31, описание на макро и микро средата, в
която оперират компаниите от сектора и др.;

По-подробно, използваните методи за анализ са представени в Раздел II, параграф 2.2.3. „Методология
на анализа на актуалното състояние на дигиталните умения на заетите в сектора“.
8
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(2) вторичен анализ на статистически метаданни за околичествяване на
основни икономически показали и конструиране на нови за описание на текущото
състояние на икономическа дейност 49.31;
(3) SWOT анализ на икономическа дейност 49.31 за идентифициране на
силните и слабите страни, ограниченията и възможностите за развитие на
икономическа дейност 49.31;
(4) PEST(AL) анализ за оценка на общото равнище на технологизация в сектора
на транспорта, в частност в икономическа дейност 49.31.
(5) емпирично социологическо изследване по метода на анкетно допитване за
идентифициране равнището на дигитални компетенции в избрани компании в сектора и
евентуални бъдещи тенденции;
(6) дълбочинни интервюта за набиране на експертна информация по
определени аспекти на секторния анализ;
(7) описание на случаи (case study analysis) за идентифициране и представяне
на случаи на добри практики по отношение на развитието на дигитални умения и
компетентности (вж.: Раздел II, параграф 2.3);
Така зададената комбинация от количествени качествени методи за анализ дава
възможност за компенсиране на недостатъците, които всеки от методите притежава и
мултиплициране на силните им страни.
В резултат на изпълнението на така дефинираните цели и задачи, настоящият
анализ постига следните резултати:
(1) представя „снимка“ на актуалното състояние на икономическа дейност 49.31
относно равнището на дигитални компетенции, въз основа на три индикативни
компании;
(2) идентифицирани ключови фактори, които стимулират/възпрепятстват
развитието на дигиталните умения и компетентности в икономическа дейност 49.31;
(3) идентифицирани евентуални бъдещи тенденции за развитие на дигиталните
умения и технологии в икономическа дейност 49.31.
Секторният анализ е структуриран в съответствие с методическите указания,
предоставени от МТСП и разработени в рамките на Компонент 1 на проекта.
Структурата включва следните структурни единици:
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Въведение: съдържа обзорно описание на сектора на транспорта, в частност на
икономическа дейност 49.31 от перспективата на българската икономика и задава
целите,

задачите

и

очакваните

резултати

от

анализа;

представя

основните

изследователски методи и техники и дефинира използвания понятиен апарат.
Раздел І: Тенденции в развитието на сектора в икономически и социален
план. В този раздел се очертава нормативната рамка, в която оперират компаниите от
сектора; изследва динамиката на основни макро и микроикономически показатели,
описващи състоянието и спецификата на икономическа дейност 49.31. Представя
резултатите от SWOT и PEST(EL) анализа на сектор транспорт и икономическа дейност
49.31.
Раздел ІІ: Дигитализацията в икономическа дейност 49.31: актуално
състояние и добри практики. Обзорно се описва равнището на дигитализация на
сектор транспорт, в частност на икономическа дейност 49.31. Представят се
резултатите от емпиричното социологическо изследване на равнището на дигитални
компетенции в индикативно подбрани компании от сектора, както и случаи на добри
практики.
Раздел ІІІ: Бъдещи тенденции в развитието и търсеното на

дигитални

компетенции в икономическа дейност 49.31. Въз основа на проведеното кабинетно и
емпирично проучване се извеждат евентуални бъдещи тенденции в развитието и
търсеното на дигитални умения и компетентности в икономическа дейност 49.31.
Формулират се препоръки за разработване на политики за постигане на дългосрочна
синергия в дигиталните умения на заетите в икономическа дейност 49.31.
Заключение: Обобщава извършената изследователска работа по разработване
на секторния анализ и синтезира основни изводи.
Всеки от така посочените раздели е вътрешно структуриран и детайлизиран,
съобразно спецификата на зададения в методологическите указания фокус.
Основни понятия: С оглед на еднозначното възприемане и тълкуване на
анализа е необходимо да са дефинира основния понятиен апарат, с който се борави. За
целите на настоящия секторен анализ, основните понятия се използват със
съдържателния смисъл, така както е зададен в Приложение 5: Речник на термините за
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дигитални умения/компетентности от методическите указания на МТСП 9 . Тук са
изведени само най-важните понятия.
термин/понятие

Възприета за целите на секторния анализ дефиниция

Знания

Резултат от усвояване на информация в процеса на учене съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са
свързани с определена сфера на работа или обучение.

Умения

Способност за прилагане на знанията и използване на ноу-хау
при изпълнение на задачи и решаване на проблеми

Дигитална
компетентност

Уверено, критично и отговорно ползване на дигиталните
технологии за учене, на работното място и за участие в
обществения живот

Дигитално умение

Съвкупност от знания, умения и поведения при прилагане на
информационни технологии при изпълнение на трудови задачи
и/или решаване на проблеми във връзка със заеманата
длъжност/ професия.
* Общоприетият термин е „дигитална компетентност“
** Термините „дигитални“ и „цифрови“ се използват
взаимнозаменяемо по отношение на уменията на работната
сила, като за целите на настоящия методологически
документ, е възприет терминът „дигитални“ умения.

Общо дигитално
умение

Дигитално умение/компетентност съгл. DigComp 2.1,
необходимо за всяка длъжност/професия, използваща ИКТ

Специфично
дигитално умение

Дигитално умение/компетентност, специфично за упражняване
на дадена професия/длъжност (job-related digital skill).
*За идентифицираните от Изпълнителите по К2 дигитални
умения/компетентности следва да се търси съответствие с
областите и нивата на Европейската рамка за дигитални
компетентности DigComp2.1. В случай, че идентифицираните
дигитални умения/компетентности не попадат в обхвата на
областите от DigComp2.1, те се обвързват само с нивата по
DigComp2.1.

Важно е да се отбележи, че в специализираната литература са налице множество
разбирания, а оттук и дефиниции на понятията „дигитална компетентност“,
„дигитална грамотност“ и „дигитални умения“. Така например Рашева-Йорданова, в
9

Вж.: Изисквания за разработване на инструменти за оценка на дигитални умения, разработени от МТСП
по проект BG05M9OP01-1.127-001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“, сс. 186-190
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свое изследване на еволюцията на дигиталната компетентност, идентифицира над 12
дефиниции на понятието „дигитална компетентност“10. Семантичната разлика между
понятията „дигитални умения“ и „дигитални компетентности“, които са твърде
близки по смислово съдържание, е по-скоро теоретична конструкция. На практическо
ниво те са трудно разграничими, особено за неспециалисти. По тази причина двете
понятия се използват като взаимозаменяеми. В проектната документация те също
присъстват паралелно, без ясно постановяване на смисловите им граници, освен в
дефинициите, представени в терминологичния речник. Допълнителна трудност внасят
определителите „общи“ и „специфични“ умения (дигитални), границите между които
също са

теоретично конструирани и твърде размити на практическо ниво за

неспециалисти.

Вж.: Рашева-Йорданова, К. (2013) “Еволюция на дигиталната компетентност“, в:
https://www.researchgate.net/publication/299484806_EVOLUCIA_NA_DIGITALNATA_KOMPETENT
NOST (достъпено на 21.01. 2022 г.)
10
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РАЗДЕЛ І: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА В
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПЛАН
1.1.

ДИНАМИКА НА ОСНОВНИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ

1.1.1. ПРИНОС КЪМ БВП НА СТРАНАТА, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ
БАЛАНС, ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Принос към БНВ на страната.

Трудно е с точност количествено да се

определи приносът на икономическа дейност 49.31 към БВП на страната, защото НСИ
агрегира и публикува само обобщени статистически данни. Ето защо този принос би
могъл

да

се

отчете

индиректно,

въз

основа

на

общата

динамика

на

макроикономическите показатели, в частност – БВП и външнотърговски баланс. За
целите на настоящия секторен анализ, динамиката на основните макроикономически
индикатори е очертана въз основа на анализи и статистически данни на Министерство
на икономиката, Министерство на финансите и Националния статистически институт.
Стремежът е бил да се представят на-актуалните данни, а също и да се даде
прогностична перспектива на динамиката на тенденции и показатели.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния
вътрешен продукт (БВП)1 показват ръст от 4.7% в сравнение със съответното
тримесечие на предходната година и повишение от 1.0% спрямо третото тримесечие на
2021 година. БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 132
744 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2021 г. се увеличава в реално изражение с 4.2%
спрямо 2020 г. по предварителни данни.
По предварителни данни, произведеният брутен вътрешен продукт по пазарни
цени11 през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 38 418 млн. лв. по текущи

11

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на
резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:
- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори
или различните икономически дейности на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху
продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.
- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните
институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на
стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.
- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода“ (компенсация
на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен
доход).
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цени. На човек от населението се падат 5 587 лв. от стойностния обем на показателя.
При среден за тримесечието валутен курс от 1.709779 лв. за 1 щатски долар БВП
възлиза на 22 470 млн. долара и съответно на 3 267 долара на човек от населението.
Преизчислен в евро, БВП е съответно 19 643 млн. евро, като на човек от населението се
падат 2 856 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна
добавена стойност12 (БДС) през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 34 139
млн. лв. по текущи цени.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в
добавената стойност на икономиката е 3.3%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта
спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор увеличава
относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.7 процентни пункта до
26.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в
сектора на услугите, намалява до ниво от 70.7% при 74.7% през съответния период на
предходната година (граф.1).

Граф.1: Структура на брутната добавена стойност по
икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2020
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12

Брутната добавена стойност по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената
сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени и междинните
производствени разходи по цени на купувач.
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Както вече споменахме, заради агрегирания характер на данните на НСИ е
трудно да се очертае в конкретни цифри приноса към БВП на сектора на транспорта, а
още по-малко пък за икономическа дейност 49.31, която е предмет на настоящия
анализ 13 . Данните от граф. 1 обаче дават основание да се заключи че сектор
„Транспорт“ все пак има значим принос към БВП и БДС, тъй като попада в обхвата на
обобщения сектор услуги.
За крайно потребление14 през четвъртото тримесечие на 2021 г. се изразходват
80.4% от произведения БВП. Инвестициите (в бруто образуване в основен капитал15
формират 18.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е
отрицателно (вж.: граф.2).

По първоначална договорка между партньорите по проекта, ключовите експерти следваше да заявят
към ИСИИ необходимите им статистически индикатори, които да бъдат изискани като разбивки от
агрегираните макроданни на НСИ. Авторът на настоящия анализ отправи подобна заявка с над 20
индикатора, разкриващи както мястото на икономическа дейност 49.31 в общата макроикономическа
рамка, така и микроикономическите й особености. За съжаление данни по исканите индикатори не бяха
предоставени, най-вероятно по причини от комплексен характер.
14 Разходите за крайно потребление включват разходите на резидентните институционални единици
(домакинства, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, държавно управление) за продукти
и услуги, използвани за индивидуално потребление на населението и за колективно потребление на
обществото. В съответствие с принципите на националната концепция разходите на домакинствата за
индивидуално потребление включват разходи за продукти и услуги на територията на страната и в
чужбина.
15 Бруто образуването в основен капитал се състои от придобитите минус отписаните дълготрайни
активи от резидентните производители през определения отчетен период. Дълготрайните активи могат да
бъдат материални и нематериални активи, произведени в процеса на производството или от внос, които
се използват многократно в производствения процес за повече от една година.
13

17

Граф. 2: Компоненти на крайното използване на БВП през
четвъртото тримесечие на 2020 и 2021 г.,%
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Източник на данните: НСИ

Според сезонно изгладените данни16 през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП
нараства спрямо предходното тримесечие с 1.0%. Брутната добавена стойност в
икономиката нараства с 1.9%. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на
2021 г. крайното потребление нараства с 1.0%, а бруто капиталообразуването с 0.1%.
Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие
по сезонно изгладени данни със 7.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.8%.
Годишни изменения по сезонно изгладени данни БВП нараства с 4.7%, а БДС с
5.7% през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на
предходната година според сезонно изгладените данни. Растежът на брутната
добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Селско, горско и
рибно стопанство - 16.5%, Промишленост - 12.7%, Култура, спорт и развлечения,
други дейности - 10.4%, Операции с недвижими имоти - 8.9%, Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 6.5%,
Финансови и застрахователни дейности - 3.9%, Държавно управление; образование;
16

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се провежда по хармонизирана
европейска методология, описана в „Ръководство на Европейската статистическа система за сезонно
изглаждане“. Процедурата се осъществява с помощта на софтуерния продукт JDemetra+, при което се
прилага алгоритъмът TRAMO/SEATS. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който
агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.
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хуманно здравеопазване и социална работа - 3.8%, Професионални дейности и научни
изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.5% (вж. граф.3).
Граф. 3: Сектори с принос към растеж на брутната добавена
стойност за 2021 г.
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Както е видно то граф. 3 от общо 19 икономически дейности, едва 8 дават
съществен принос към растежа на БДС. Сектор „Транспорт“ обаче не е сред тях. Найвероятно това може да се обясни с факта, че през 2020 г. и 2021 г. този сектор бе сред
най-потърпевшите

от

пандемията

от

COVID-19

и

наложените

драстични

противоепидемологични мерки, както у нас, така и по света.
По отношение на компонентите на крайното използване най-голямо влияние за
регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 7.4%.
Износът на стоки и услуги се увеличава с 13.4%, а вносът на стоки и услуги - с
12.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година.
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БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално
изражение с 4.2% спрямо 2020 година. За 2021 г. БВП достига номинален стойностен
обем от 132 744 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен
курс от 1.654612 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 80 227 млн. долара. На човек от
населението се падат 19 268 лв. от обема на показателя, или 11 645 долара.
Преизчислен в евро, БВП е съответно 67 871 млн. евро, като на човек от населението се
падат 9 852 евро. Брутната добавена стойност възлиза на 115 419 млн. лева. Реалният
стойностен обем на показателя е с 3.6% по-висок в сравнение с този, достигнат през
2020 година. Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на
икономиката, което e увеличение с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 година.
Секторът на услугите създава 69.2%, а аграрният сектор 4.3% от добавената
стойност, при съответно 70.7 и 4.0% през 2020 година.
Прогнозни тенденции17. Както вече бе посочено по-горе, през 2021 г. реалният
растеж на брутния вътрешен продукт на България достигна 4.2% при очакван ръст от
3.7%. (вж.: табл. 1) По-високият растеж се дължи на по-голямо от очакваното
нарастване на потреблението.
Руската военна операция в Украйна промени икономическите перспективи за
България през 2022 г. и в средносрочен план. Военният конфликт доведе до
повишаване на цените на енергията и основни суровини, което ще се отразява
негативно на покупателната способност на домакинствата. Вследствие на инвазията и
наложените санкции върху РФ се очакват нарушения на международната търговия и
затруднения по веригите на доставки, което ще ограничи износа на стоки и
инвестиционната активност в страната.
Същевременно притокът на бежанци в страната, който вече е факт, се оценява
като положителен ефект върху икономическата активност. Очакванията са през 2022 г.
растежът на БВП на България да възлезе на 2.6%. По отношение на потреблението на
домакинствата се очаква растеж в размер на 2.4%. Това представлява съществено
забавяне спрямо отчетеното нарастване от 8% през 2021 г., както и спрямо оценката от
предходната прогноза от 3.8%. Психологическият ефект от военния конфликт генерира
Данните в този параграф са заимствани от макроикономическата прогноза на МФ за пролетта на 2022
г. вж.: https://www.minfin ///MacroForecast_Spring2022_bg.pdf
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значителна несигурност в нагласите на потребителите, а повишението на инфлацията
ограничава реалния разполагаем доход на домакинствата и покупателната им
способност.

Повишената

несигурност,

по-високите

производствени

разходи,

нарушените доставки и по-слабото външно търсене се очаква да се отразят и в
отлагане на инвестиционни планове. Това би възпрепятствало възстановяването на
частните инвестиции до нивата от 2019 г., след регистрираните спадове през 2020 г. и
2021 г. Очаква се публичните капиталови разходи да подкрепят нарастването на
инвестициите в основен капитал, което се прогнозира да достигне 7.6%. От страна на
публичното потребление също се прогнозира положителен принос за растежа на БВП.
Силният косвен ефект от конфликта в Украйна по линия на по-умереното търсене от
основни търговски партньори на България, съчетан с директния ефект – значително
ограничаване на износа към РФ и Украйна, ще се отрази в забавяне на темпа на
износа на стоки от България през 2022 г. (3.1%).
По отношение на международните пътувания се очаква почти пълно
ограничаване на руските и украински туристи през годината, а по-високата несигурност
и географската близост на страната ни с конфликта ще се отрази в значително забавяне
на растежа на посещенията от други страни. В съответствие със статистическата
методология, разходите на бежанци, направени в страната, се отчитат като приходи от
пътувания на нерезиденти. В резултат се очаква потреблението на бежанците от
Украйна през 2022 г. да се отчете като износ на услуги, което ще компенсира част от
отрицателния ефект и общият растеж на износа на услуги да се забави до 8%. Приносът
на нетния износ към растежа на БВП ще е отрицателен.
През 2023 г. се очаква нарастване на вътрешното търсене и, съответно, растеж
на БВП от 2.8%. Повишението на доходите в съчетание с отслабването на
инфлационния натиск ще стимулира нарастването на потреблението. Очаква се леко
ускорение на износа на стоки, но темпът ще остане умерен в условия на все още слабо
нарастване на външното търсене. Износът на услуги ще е повлиян от постепенно
възстановяване на международните пътувания, но така и от изчерпване на еднократния
положителен ефект по линия на влезлите в страната бежанци. Това ще се отрази в понисък растеж на износа на услуги. Приносът на нетния износ към БВП ще остане
отрицателен (1.5 пр.п.). През 2024–2025 г. растежът на БВП ще бъде съответно 3.6 и
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3.4%. Потреблението на домакинствата ще нараства, подкрепено от намалението на
безработицата и стабилния растеж на доходите. Повишението на търсенето ще се
отрази положително и на инвестиционната активност. С постепенното преодоляване на
последиците от военния конфликт и възстановяването на външната среда, общият
растеж на износа ще нараства в края на прогнозния период. Отразявайки
възстановяването на вътрешното търсене, темпът на вноса ще продължи да изпреварва
този на износа и приносът на нетния износ към БВП ще е отрицателен.
Табл. 1: Прогноза за основни макроикономически показатели за България 20212024 г.18
Основни макроикономически
показатели

ОТЧЕТНИ ДАННИ
2019

Международна среда
Световна икономика (реален растеж
%)
Европейска икономика – ЕС (%)
Валутен курс (щ.д./евро)
Цена на петрол „Брент“ (щ.д./барел)
Цена на неенергийни суровини (в
щ.д.,%)
EURIBOR 3 м. (%)
Брутен вътрешен продукт
БВП (млн. лв.)
БНП (в реален растеж, %)
Потребление
Бруообразуване на основен капитал
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
Пазар на труда и цени
Заетост (СНС,%)
Коефициент на безработица (НРС,%)
Компенсации на един нает (%)
Дефлатор на БВП (%)
Средногодишна инфлация
Платежен баланс
Текуща сметка (% от БВП)
Търговски баланс (% от БВП)
ПЧИ % от БВП
Паричен сектор
М3 (%)

2020

ПРОГНОЗА
2021

2022

2023

2024

2.8

-3.4

5.8

4.6

3.7

3.3

1.8
1.12
64.0
-4.2

-5.9
1.14
42.3
3.0

5.1
1.18
71.6
31.0

4.4
1.13
78.9
8.0

2.3
1.13
72.3
-2.9

1.9
1.13
69.4
-1.7

-0.4

-0.4

-0.5

-0.4

-0.1

0.0

120 395
4.0
5.1
4.5
4.0
5.2

119 951
-4.4
1.5
0.6
-12.1
-5.4

130 614
3.7
6.1
-6.3
8.2
9.6

143024
4.8
4.3
11.7
6.9
8.3

152153
3.7
3.0
13.8
6.5
8.6

160640
3.4
3.3
5.2
5.1
5.5

0.3
4.2
6.9
5.2
2.5

-2.3
5.1
7.2
4.2
1.2

0.1
5.4
8.9
5.0
2.9

1.1
5.0
8.1
4.5
5.6

1.2
4.6
7.4
2.6
2.7

0.8
4.3
7.0
2.1
2.2

1.9
-4.7
3.2

-0.3
-3.2
3.9

-1.0
-4.3
3.8

-1.3
-6.2
3.7

-1.9
-7.8
3.7

-2.5
-8.1
3.7

9.9

10.9

9.9

9.2

9.4

9.2

Това е прогнозата, използвана за разработване на проект на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. и на Актуализирана средносрочна прогноза за периода 2022-2024 г. При изготвянето
й са използвани статистически данни, публикувани до 23.12.2021 г.
https://www.minfin.bg /Macroeconomic%20Forecast.pdf
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Вземания от фирми (%)
9.9
3.3
Вземания от домакинства (%)
9.5
6.6
Източник: НСИ, БНБ, МВФ, Евростат, СБ, ЕЦБ, МФ

4.2
12.6

4.8
9.4

5.5
8.7

5.8
8.3

1.1.2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ, БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА В СЕКТОРА, СВОБОДНИ
МЕСТА, ТЕКУЧЕСТВО, КВАЛИФИКАЦИОННА И ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА
НА РАБОТНАТА СИЛА
Коефициент на заетост. Ефектът на пандемичната криза върху пазара на труда
трябва да се разглежда в контекста на динамиката през предходните години. За периода
2013-2019 г., според наблюдението на работната сила19 , броят на заетите лица нараства
с над 298 хиляди, независимо от неблагоприятните демографски тенденции, като
особено показателно е нарастването на броя на заетите във възрастовата група над 55
години. Коефициентът на заетост достигна най-високи исторически стойности през
2019 г., като във възрастовата група 15-64 г. той нараства с 10,6 процентни пункта
между 2013 г. и 2019 г. до 70,1%, а във възрастовата група 20-64 г. - с 11,5 процентни
пункта до 75%. Същевременно, броят на безработните лица спада от 436,3 хил. през
2013 г. до 142,8 хиляди през 2019 г., като коефициентът на безработица спада от 12,9%
до 4,2%. За 2021 г. общият коефициент на заетост е 52.3%20.
Увеличеното търсене на труд вследствие на общото ускоряване на икономическата
активност през последните години, се отразява и в значително нарастване на разходите
за труд. Средните месечни работни заплати нарастват с 39,5% между 2014 г. и 2018 г.,
а по предварителни данни през 2019 г. се отчита ръст от 12%. Сезонно изгладеният
индекс на разходите за труд на работодателите достига 139 през четвъртото тримесечие
на 2019 г. при базова стойност за 2016 г. от 100, като за последните шест години от
последното тримесечие на 2013 г. нарастването е с близо 65%.
Началото на пандемията почти незабавно доведе до съкращаване на работни
места и увеличаване на безработицата. По данни от Агенция по заетостта (АЗ), за шест
седмици, след въвеждането на извънредното положение в страната, в бюрата по труда
са регистрирани над 105 хил. нови безработни, като постъпилите на работа за същия
период са едва 16 хиляди. За периода до края на май 2020 г., новорегистрираните
НСИ, Наблюдение на работната сила https://www.nsi.bg/bg/content/3990/наблюдение-на-работната-сила
НСИ: Заети лица и коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени години през 2021
г. https://www.nsi.bg/bg/content/4009/
19
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безработни надхвърлят постъпилите на работа с над 100 хил. Броят на регистрираните
безработни в АЗ достига най-висока стойност от 295,5 хиляди лица през май, или с над
112 хил. повече спрямо същия месец на 2019 г. Отпадането на почти всички
ограничителни мерки, както и началото на летният туристически сезон, допринасят в
голяма степен за постепенното свиване на безработицата след месец юни, като през
август броят им спада до 245,8 хил., като годишното увеличение спрямо същия месец
на миналата година е малко над 73 хил. лица. Броят на заетите лица през второто
тримесечие на 2020 г. е с около 123 хил. по-нисък от същото тримесечие на 2019 г. 21
Почти изцяло свиването се дължи на намалена заетост в търговията, хотелиерството и
ресторантьорството (с над 72 хил.) и промишлеността (с над 36 хил.), докато,
независимо от кризата, в дейност „Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения" заетостта на годишна основа нараства с над 7
хил. лица; ръст се отчита и в здравеопазването и социалните дейности. По данни от
краткосрочната статистика за заетостта и разходите за труд на НСИ, през юни 2020 г.
броят на наетите лица е с около 70 хил. по-малък от февруари 2020 г., и с около 111
хил. по-малък от юни 2019 г., като приносът на отделните икономически дейности за
промяната на броя на наетите е сходен.
През 2021 г. започна процес на постепенно възстановяване на заетостта в
българската икономика към нивата, наблюдавани в предкризисните месеци на 2019 г.
Коефициентът на безработица в страната се запази нисък през 2021 г. (5.3%) (вж.: табл.
1), като България беше сред десетте страни от ЕС 27 с най-ниски стойности на този
показател.2 Броят на регистрираните безработни, според данните на АЗ, съществено
намаля, като през някои от летните месеци на 2021 г. бяха регистрирани исторически
най-ниски стойности.
Прогнозни тенденции 22 . Прогнозата за динамиката на заетостта през 2022 г. е
повлияна основно от очакваното развитие на икономиката, както и от потока от
украинци, потърсили временна или международна закрила на територията на България.
Използваните допускания при разработване на прогнозата за броя на заетите през 2022
НСИ, Заетост и отработени човекочасове https://www.nsi.bg/bg/content/2262/заети-лица-националнониво
22 https://www.minfin.bg /Macroeconomic%20Forecast.pdf
21
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г. са, че на територията на страната ще останат около 135 хиляди украинци, от които
започналите работа ще са около 55 хиляди души и те средногодишно ще са заети за
период от шест месеца. Този поток от нови заети, както и увеличеният брой заети сред
резидентите обуславя ръст на заетите през 2022 г. от 1.7%.
През периода 2023–2025 г. основният фактор, който ще продължи да определя
нарастването на заетостта ще бъде икономическият ръст. Той се очаква да се ускори и
оттук да увеличи търсенето на работна сила. В допусканията за този период е заложено
броят на заетите украинци да намалее от 40 хиляди през 2023 г. до около 22 хиляди
през 2025 г.
Трябва да се има предвид, че през 2025 г. и следващите години повишеното търсене
на труд все по-трудно ще може да бъде посрещано от привличането на допълнителни
хора от тези, които са безработни или са извън работната сила. Поради тези причини,
през 2025 г. и след това ръстът на икономиката ще бъде осъществяван във все поголяма степен посредством увеличаване на производителността на труда и общата
факторна производителност, отколкото чрез екстензивното увеличение на заетите.
Коефициентът на безработица ще следва постоянна тенденция на намаление през
целия прогнозен период. Предвиждането за 2022 г. е за стойност от 5.0% и да намалее
до 4.2% през 2025 г. Със започналото възстановяване на пазара на труда през 2021 г.
реалният растеж на производителността на труда премина на положителна територия
(4%), а нарастването на компенсацията на един нает се ускори до 9.5%. Тези развития
доведоха до отслабване на натиска върху разходите за труд на единица продукция.
Брой заети лица в сектора. Общо в икономическа дейност 49.31 за 2020 г., средно
заети са 9 02623 лица, което е около 4% от заетите лица общо в сектор „Транспорт,
пощи и складиране“, които са 207.9 хил.24 (вж.: граф.4).
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По щатно разписание, на база декларирани наети лица, по данни на Конфедерацията на автобусните
превозвачи (КАП). Голяма част от представените в настоящия анализ статистически данни за
икономическа дейност 49.31 (особено в параграф 1.2.) са предоставени под формата на агрегиирана база
данни от КАП. Авторът изказва своята благодарност на г-жа Милена Милтенова, председател на КАП
и на г-жа Малина Георгиева, сътрудник-експерт в КАП, съставител на базата данни.
24
По данни на НСИ за 2021 г. https://www.nsi.bg/bg/content/4009/
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Граф. 4: Заети лица в икономическа дейност 49.31 за 2020 г.
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96%

Сектор „Транспорт, пощи и складиране“ е преобладаващо мъжки, тъй като броят
на заетите в него мъже няколкократно превишава този на жените. По данни на НСИ за
2020 г., в сектора са заети 169.0 хил. мъже и 38.9 хил. жени (вж. граф.5).
Граф.5: Относителен дял на заети мъже и жени в сектор
"Транспорт"

18%
мъже
жени

82%

Няма обобщени данни за броя на зеаетите мъже и жени конкретно в
икономическа дейност 49.31. Би могло обаче, с голяма степен на вероятност, да се
предположи, че съотношението е реципрочно на общото за сектор „Транспорт“.
Свободни работни места в сектора, текучество на персонала. Трудно е да се
посочи абсолютен и/или относителен брой на свободните работни места в сектора, тъй
като липсва актуална обобщена статистическа информация. За съжаление, към датата
на завършване на настоящия секторен анализ, не бяха предоставени заявените
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статистически данни по индикатора „брой свободни работни места“. Самостоятелното
търсене също не даде задоволителен резултат, защото не бяха открити обобщени данни
по този показател на страницата на НСИ, МТС, АЗ и др. Представените в този параграф
данни и изводи са въз основа на косвени показатели, като например „обяви за работа“ и
данни от отделни компании. Те обаче са достатъчно показателни за състоянието на
работната сила в обществения градски и крайградски транспорт.
В сектор „Транспорт“, в частност в градския и крайградски транспорт е налице
хроничен недостиг на шофьори. Ето защо най-много свободни места има за тази
длъжност. Така например, при търсене в интернет по ключова дума „свободни места
за шофьори в градския транспорт“, за 0,40 сек. излизат 114 000 резултата. Разбира се,
те не всички са релевантни, защото по-голяма част от тях се съотнасят единствено по
ключова дума „шофьори“, по която резултатите покриват много по-широк диапазон на
свободни позиции, най-вече в международния автобусен транспорт, частни компании
за междуградски транспорт, туристически и товарни превози и др. Въпреки това, обаче
тези резултати са показателни за големия брой свободни места в сектора на транспорта.
Що се отнася конкретно до икономическа дейност с КИД 49.31., към настоящия
момент, перманентни обяви за шофьори на автобуси има на сайта на „Столичен
автотранспорт“ ЕАД, без да се посочва необходимия брой. Подобна обява и има от
„Столичен електротранспорт“ ЕАД и тя е за „шофьори за тролейбуси и електробуси“.
И двете компании предлагат доста изгодни условия, като например безплатен курс за
водачи категория „Д“, при сключване на договор за работа в съответното дружество.
Други придобивки са: допълнително материално стимулиране за постигнати резултати
от труда под формата на бонус; заплащане със завишение на извънредния труд в
празнични дни; бонуси за храна на ден; 34 дни платен годишен отпуск и др. 25 .
Предлаганото възнаграждение средно нетно месечно възнаграждение – 1500 лв.
В периода на пандемията хроничният недостиг на шофьори в градския
транспорт на столицата и по-големите градове, донякъде бе преодолян заради
„преливането“ на шофьори от международния транспорт поради свиването на
дейността на компаниите за международен превоз. Сега обаче, след свалянето на

25

Вж.: http://www.sofiabus.bg/obyava-shofori
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ограничителните мерки, е налице обратно „преливане“, най-вече заради по-високото
заплащане на труда в международния транспорт.
Хроничният недостиг на шофьори в градския и крайградски транспорт се дължи
главно на текучеството на персонал. Като най-вероятни причини за това са следните:
 по-привлекателно заплащане в други сегменти на сектора, като например
международния транспорт;
 тежките условия н труд и работата на смени и в празнични и почивни
дни;
 стресът на работното място, предизвикан от затрудненията в пътната
обстановка и отговорността от превоза на пътници.
Квалификационна и демографска структура на работната сила. За целите на
настоящия секторен анализ квалификационната и демографската структура на
икономическа дейност 49.31 са изведени на база данни от включените в изследването
индикативни

компании

–

„Столичен

електротранспорт“

ЕАД,

„Столичен

автотранспорт“ ЕАД и „Бургасбус“ ЕООД.
Възрастова структура. В компаниите, обект на типологичното емпирично
изследване, възрастовата структура е разнообразна (вж.: граф. 6).
Граф.6: Осреднена възрастова структура на индикативните компании
2%
2%
23%
34%

(а) по-малко от 25 г.

(б) 36-45г.

(в) 46-55г.

(г) над 55г.

39%

неотговорили

Както е видно от графика 6, лек превес е налице във възрастовата група 46-55
г., която е с относителен дял от 39%. Най-малък е делът на най-младите – тези, които са
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под 25 години. Те са едва 2%, което е показателно за липсата на интерес към
професиите от сектора, най-вече професията „шофьор“, сред младите хора. Найзастаряващи са заетите в „Столичен електротранспорт“”, а с най-ниска възрастова
структура са заетите в „Бургасбус“.
От гледна точка на политиките за професионално развитие, в частност развитието
на дигитални умения, възрастовата структура на заетите лица е от особено важно
значение. По-младите служители, са по правило по-амбициозни, търсещи нови
възможности за развитие и изява. Те също така са по-склонни да придобиват нови
знания и да усвояват нови умение. Поради тези причини те се явяват основна целева
група на дигитализацията в сектора.
Квалификационна структура. За целите на настоящия секторен анализ,
квалификационната структура на заетите в сектора е изведена като функция на
образователната, взета като осреднени стойности на емпиричните данни от
индикативните компании (вж.: граф.7).
Граф.7: Образователна структура на заетите в икономическа дейност 49.31
9%
4%

4%

(а) начално
(б) средно

25%
(в) средно-специално
(г) висше (бакалавър)

58%

(д) висше (магистър)
неотговорили

Емпиричните данни сочат, че в структурите на компаниите от икономическа
дейност 49.31, обект на типологичното изследване, преобладават служителите със
средно-специално образование. Това е и сегментът, към който са насочени главно
политиките за професионално развитие и квалификация, включително и развитие на
дигиталните умения. От данните би могло да се заключи, че в бъдеще следва да бъде
изведен специален акцент, в рамките на социалния диалог в сектор „Транспорт”,
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насочен към заетите лица със средна степен на образование. Професионалният профил
на образованието обаче напълно съответства на заеманата длъжност и служебните
задължения и отговорности.
1.1.3. СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, МЕДИАННА РАБОТНА ЗАПЛАТА, СОЦИАЛНА
ЗНАЧИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Средна работна заплата 26 . Средната брутна месечна работна заплата бележи
устойчива възходяща тенденция. През последните три години, като последните месеци
на 2021 г. тя е, както следва: октомври – 1 581лв., ноември – 1 579 лв., декември – 1 676
лв. (вж.: граф. 8).
Граф. 8: Средна брутна работна заплата за страната по месеци
1676
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През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месена работна заплата е 1 612 лв.
и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1%. Икономическите дейности, в
които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Хуманитарно здравеопазване и
социална работа“ с 15,1%, „Образование“ – с 14,6% и „Добивна промишленост“ със
7,4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско и горско
стопанство“ – с 3,4% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0,5%.
Средната брутна месечна работна заплата в икономическа дейност „Транспорт,
складиране и пощи“ през IV-то тримесечие на 2021 г. е 1295 лв. , като съотнесено към

По данни на НСИ:
https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/EmplsSalary2021q4_7AZLGVH.pdf
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другите отрасли се запазва относително стабилно, дори по време на пандемията, когато
е налице драстично свиване на дейността (вж.: граф: 9).
Граф. 9: Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности
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Източник на данните: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2021 г., средната месечна работна заплата
нараства с 12% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо е
увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 23,5%;
„Хуманитарно здравеопазване и социална работа“ – с 18,9% и „Хотелиерство и
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ресторантьорство“ с – 18,8%. Нарастването в сектор „Транспорт“ не е особено
осезаемо и е едва 0,73%.
Икономическите сектори с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на
наетите лица по трудово правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г са:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ – 3 856 лв.;
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“ – 2 383 лв.;
 „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 377 лв.
Най-ниско платените са били наетите лица в икономически дейности:
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 935 лв.
 „Други дейности“ – 1 044 лв.
 „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 122 лв.
Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата
през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14,4%, а в
частния с 11,4% (вж.: граф.10).

Граф. 10: Средна брутна месечна работна заплата по форми на
собственост
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За жалост, сектор „Транспорт“ е един от секторите, в които е висок
относителният дял на наетите лица, назначени на минимална работна заплата –
30,7% (вж.: граф.11).
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Граф. 11: Назначени лица на минимална работна
заплата
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Източник: Доклад на ИССИ на КНСБ27

Медианна работна заплата. Освен средната заплата, медианата често се
използва като индикатор за нивото на възнагражденията. Това е т.нар среда на всички
заплати в извадката, която разделя доходите на служителите на две равни половини 50%, които печелят повече от медианата на заплатата и 50%, които получават по-малко
от нея. И двата индикатора – средна и медианна работна заплата са важни, но разкриват
различен тип информация. Средната заплата дава информация за това какво е
уеднаквеното заплащане на всички хора, работещи на една и съща позиция.
Медианата, от друга страна, дава възможност да се определи каква е заплатата на
човек, който получава повече от 50% и по-малко от 50% от всички останали на една и
съща позиция. Макар и двете да са вид средни стойности, медианата, на практика, е поинформативният показател, макар и по-непопулярен от средната аритметична стойност.
Средната заплата се изчислява на базата на всички стойности, включително
екстремни стойности, които са над средните доходи и могат да повлияят на резултата.
За да получите средната заплата трябва да съберете всички заплати и да ги разделите на
техния брой. Това число може да бъде изкривено от отклоненията поради стойности,
които са много по-високи или много по-ниски от останалите. Ако обаче всички

https://knsb-bg.org/index.php/2021/07/13/1378-lv-e-brutnata-zaplata-za-izdrazhka-polovinatarabotesthi-balgari-ne-ya-dostigat/
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стойности (в случая заплатите) се подредят по големина, числото, което се намира в
средата, е медианата. По този начин стойността на медианата не се влияе от крайности,
но показва средата, която често е по-реалистична стойност.
За 2021 г. средната нетна заплата в България е 1 407 лв., а медианната нетна
заплата – 1 363 лв.28.
В повечето случаи разликата между средната заплата и медианата е минимална,
но при някои позиции по-често се срещат много високите или много ниските стойности
на заплатите. Предимството на средната заплата е, че тя предоставя важна информация
за приходите в даден сегмент и от статистическа и математическа гледна точка тя
представлява една от най-важните стойности. Медианата на заплатата за дадена
позиция, от друга страна, ще ви покаже към коя половина служители попадате - на тези
с по-висока или на тези с по-ниска заплата. Статистически погледнато медианата е
просто една среда, която разделя заплатите на два диапазона, докато във формирането
на средната работна заплата участват всички работни заплати.
Медианната заплата в България се изчислява веднъж на 4 г. от НСИ в рамките
на общото изследване на Евростат „Structure of Earnings”. По данни на Евростат,
медианната работна заплата за 2018 г. за ЕС е с горна граница Дания – 4 057 евро и
долна граница България – 440 евро. За сравнение, медианната работна заплата в
Румъния е – 700 евро, в Унгария – 801 евро, а в Литва – 809 евро.
Данни за медианна работна по икономически сектори не бяха открити, а времето
за изготвяне на анализа бе недостатъчно за детайлно самостоятелно проучване и
изчисляване на този вид средна величина.
Динамика на производителността на труда. Производителността на труда е
съставен

икономически

показател,

който

съпоставя

постигнатия

резултат

(новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена
икономическа активност на определена икономическа територия за определен период.
Този показател осигурява оценки за темповете на растеж на производителността на

28

https://www.zaplatomer.bg/analizi/zashho-trjabva-da-znaete-kakva-e-medianata-na-zaplatata-za-vashatapozicija-i-kak-se-razlichava-tja-ot-srednata-zaplata/50624
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труда29. В широкия смисъл на понятието, тя представлява резултатността на вложения
човешки труд. Следователно производителността на труда е ключов показател за
достигнатото

икономическо

ниво

30

.

Основните

съставни

елементи

на

производителността на труда са показатели, измерващи резултата от осъществяваната
производствена активност (числител) и показатели за вложения труд в производствения
процес (знаменател).
Производителността

обхваща

ефективността

от

експлоатирането

на

дълготрайните материали (подвижен състав) и труда на персонала (водачи на ПС и
експлоатационен персонал) по отношение на количеството на произведената
„транспортна продукция” в л/км31. За да се определи производителността на труда е
необходимо да се съпостави обемът на произведената продукция с вложеното
количество труд за нейното получаване (Коралова, 2015).
Производителността на труда в икономическа дейност 49.31 се определя
предимно от следните фактори:
 квалификацията на персонала;
 внедряването на обновен, според съвременните изисквания подвижен
състав;
 приложение на информационни и комуникационни технологии;
 оптимизиране на параметрите на транспортната задача.
Повишаването на производителността на труда е и важен фактор за намаляване
на себестойността на превоза на хора в обществения градски транспорт, което
евентуално би позволило оптимизиране цената на транспортната услуга.
През първото полугодие на 2020 г. производителността на труда, наред с
динамиката на доходите от труд, е повлияна в низходяща посока, вследствие на
въведените ограничителни мерки срещу пандемията от средата на месец март.
Освобождаването на заетост и значителното свиване на отработените часове доведе до

29

На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт
(БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в
националната икономика.
https://nsi.bg/bg/content/17596/метаданни/бвп-производителност-на-труда-национално-ниво-годишниданни
31
Брой превозени лица на километър.
30
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силно забавяне на растежа на компенсацията на един нает през второто тримесечие на
годината (вж.: граф.12).

Граф.12: Динамика на доходите, производителността и разходите за единица
труд32

Растежът на компенсацията на един нает за цялата 2020 г. е оценен на около 5%.
Допускането за запазване на голяма част от заетостта, вследствие на мярката 60/4033,
ще окаже ограничаващ ефект и върху производителността на труда. През 2020 г.
динамиката на реалната производителност прие отрицателна стойност (-0.4%), което е с
около 3.5 процентни пункта по-ниско, спрямо отчетения темп на растеж през 2019 г.
Според прогнозата на БМФ от октомври 2020 г., през 2021 г. компенсацията на
един нает ще нараства с ускорен темп, който се очаква да достигне около 6%.
32

Графиката е взета от статия на списание „Форбс“. Вж.. https://forbesbulgaria.com/2020/10/21/
Въведена съгласно Постановлението на Министерски съвет за определяне на условията и реда за
изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение, въведено заради пандемията от COVID-19.
33
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Последното ще отразява ускорението на показателя, както в частния сектор, така и
ефектите от по-нататъшното увеличение на доходите в сектора на образованието,
планираното ново увеличение на разходите за персонал в държавната администрация, в
структурите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и
последствията от нея, минималната работна заплата и др. Възходящото развитие на
разглеждания показател ще продължи и през 2022–2023 г., като в края на прогнозния
период се очаква да нараства с темп от около 7%.
В условията на запазване на нарастването на компенсацията на един нает за
целия прогнозен период, номиналните разходи за труд на единица продукция (НРТЕП)
ще продължат да се повишават. Най-висок темп се отчита през 2020 г., тъй като
оптимизацията на разходите за труд в икономиката се осъществиха преди всичко чрез
намаление на заетостта, докато при динамиката на компенсацията на един нает е
отчетено

забавяне.

С

възстановяване

на

положителната

динамика

на

производителността през 2021–2023 г., темпът на растеж на номиналните разходи за
единица продукция ще започне да се забавя. Растежът на НРТЕП е оценен на 5.5% през
2020 г. и 4.4% за прогнозния период 2021–2023 г.
Социална значимост на икономическата дейност. Градският и крайградски
транспорт се отличават с висока социална чувствителност и значимост. Тя се
определя предимно от факта, че услугите на този тип транспорт са ежедневно потребни
и жизнено важни за съществуването на всяко населено място. Те са необходима
предпоставка, както за реалното ползване на всички останали услуги, характеризиращи
условията на живот в града, така и за придвижването от местоживеенето до работното
място, зоните за отдих и спорт и обратно и др. Ето защо осигуряването на качествен
градски и крайградски транспорт са първостепенна грижа на местните власти, наред
със здравеопазване, образование, комунално-битови и др. услуги. През последните две
години

масовите

градски

пътнически

превози

се

реализират

в

утежнени

експлоатационни условия, а силно вплетения в тях социален елемент повишава цената
на издръжката им и генерира остри икономически проблеми.
Важно измерение на социалната значимост на градския транспорт е по
отношение на околната среда. Най-голямо вредно въздействие върху нея оказва
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автобусният транспорт, а най-малко въздействие – трамвайният. Опазването на
околната среда, от една страна, е изискване към, а от друга – важна цел на дейността
на компаниите от сектора. Дейностите, свързани с опазването на оклоната среда от
вредностите, при изпълнение на производствените задачи, са насочени в следните
направления:
 подновяване на

автобусния парк, по изискване на европейското

законодателство и съгласно подписаните международни споразумения за
ограничаване на вредните емисии;
 използване на евро-дизел и подобрители за изгарянето на течните горива;
 ограничаве

експлоатацията

на

автобуси

с

влошени

екологични

покозатели и отчисляването им;
 оптимизиране

работата

на

возилата

и

намаляване

на

средния

експлоатационен разход на дизелово гориво;
 пускане в експлоатация на електрически автобуси с нулеви емисии на
отработените газове
 и др.
За гарантиране на социалните функции на обществения градски транспорт е
приет и Регламент (ЕО) №1370/2007 г. относно обществените услуги за пътнически
превоз с автомобилен и железопътен транспорт. Там изрично е посочено, че той не
може да функционира в синхрон с напълно либерализираниая пазар, който изключва
различното третиране за определени компании. Така например Регламентът предвижда
изплащане на компенсации на дружествата, предоставящи услугата „обществен превоз
на пътници“ и това не е свързано с допълнителните предизвикателства от последните
две години – пандемията от COVID-19 и покачването на цената на енергоносителите.
Последните би трябвало да се компенсират с допълнителни траншове от държавния и
общинските бюджети, за да не бъде подложено на заплаха съществувавнето на
градския транспорт (Нушева, 2022).
Общественият транспорт е основна тема и на Зелената сделка, тъй като
транспортът е сред секторите, които отделят най-много въглеродни емисии. Предвижда
се, по подобие на въглищната и химическата индустрия, транспорът също да плаща
емисии, което, според експрети, ще доведе до ръст на „транспортна бедност“. Този
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термин се използва в предложението за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Социален фонд за климата. Транспротната бедност включва
хората с ниски и средни доходи, които нямат физическа или финансова възможност да
ползват обществен транспорт. Това би могло да се преодолее чрез специални политики
за насърчаване ползването на обещстествен транспрот, който има значително по-нисък
въглероден отпечатък от личните автомобили. Предвижда и възможност за осигуряване
на безплатен достъп до обществения градски транспорт34 (Нушева, 2022).
В следствие на нарастналите цени на газа и електроенергияга, рязко нараснаха и
разходите на компаниите, предлагащи услугата „обществен градски транспорт“. А пък
след значителното намаление на пътникопотока, допълнително се свиха приходите на
компаниите. Ето защо, с оглед на високота социална цена на алтернативите и на
екологичните цели, поставени пред обществения градски транспрот, е жизнено
необходимо да се увеличи държавната субсидия за градски транспорт. Както вече бе
посочено, според предложението за Регламент на Европейския парламент и на Света за
създаване на Социален фонд за климата, държавите-членски, трябва да обмислят и
вариант за безплатен обществен транспрот, а това означава пълно откъсване от
пазарните правила и финансиране на услугата единствено от държавните и общински
бюджети.
1.2. МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА СЕКТОРА
1.2.1. БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВИД УСЛУГИ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДР.
Брой предприятия. В страната има общо 315 компании

35

, които са

регистрирани с КИД 49.31 „градски и крайградски транспорт“. Важно е да се
отбележи, че множество компании в периода 2019-2021 г. са променяли своя КИД. За
целите на настоящия анализ са взети под внимание, само компаниите, които към
31.12.2021 г. са с КИД 49.31.
Според критериите на Закона на счетоводството, компаниите с КИД 49.31 са
разпределени в следните категории:
Чл.6, г.2, буква Д от Предложението за Регламент https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/ALL/?uri=CELEX:52021PC0568
35
По данни на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
34

39

 големи предприятия (над 250 служителя и оборот над 50 млн. евро или
активи над 43 млн. евро) – 7 компании (вж.: табл.2);
 средни предприятия (до 250 служителя и оборот до 50 млн. евро или
активи до 43 млн. евро) – 18 компании (вж.: табл. 3);
 малки - (до 50 служителя и оборот или общи активи до 10 млн. евро) и
микро – (до 10 служителя и оборот или общо активи до 1 400 хил. лв.) –
общо 290 компании (вж.: граф. 6).
Граф. 13: Общо компании в икономическа дейност 49.31

2%6%
големи
средни
малки и микро

92%

Големите компании от икономическа дейност 49.31, са общо 7 и за 2020 г. са
генерирали общ приход от 338 828 хил. лв. (вж.: табл.2). Този общ приход е намалял с
цели 13%, в сравнение с 2019 г. Големите компании за градски транспорт оперират в
градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Сливен.
Табл. 2: Компании с КИД 49.31, попадащи в категорията „големи предприятия“
ФИРМА

ЕИК

област

община

град

КИД
2020

"БУРГАСБУ
С" ЕООД

812114464

Бургас

Бургас

Бургас

4931

2019
Общ
хил.
лв.
27764

"ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ
" ЕАД
"АВТОБУСН
И ПРЕВОЗИ

103003668

Варна

Варна

Варна

4931

35759

22479

33730

16411

202111161

Пловди
в

Родопи

с.Бран
иполе

4931

12605

7525

12773

6566

40

2019
Нетен
хил.
лв.
25583

2020
Общ
хил.
.лв.
26162

2020
Нетен
хил.
лв.
18503

ПЛОВДИВ"
ЕООД
"ТРОЛЕЙБУ
СНИ И
АВТОБУСН
И ПРЕВОЗИ"
ЕООД
„
ПЪТНИЧЕС
КИ
ПРЕВОЗИ "
ЕООД
"СТОЛИЧЕН
АВТОТРАНС
ПОРТ" ЕАД
„СТОЛИЧЕН
ЕЛЕКТРОТР
АНСПОРТ“
ЕАД
Общо

123732117

Ст.Заго
ра

Ст.Заго
ра

Ст.Заг
ора

4931

11871

5638

11087

4188

202311429

Сливен

Сливен

Сливе
н

4931

8145

4520

7816

3324

121683408

Софияград

Столич
на

София

4931

11027
6

85725

10458
5

67815

121 683 785

Софияград

Столич
на

София

4931

79433

53780

87511

58424

389 618

291 945

338 828

215 531

В категорията „средни предприятия“ с код по КИД 49.31 попадат общо 18
компании, които са представени в табл. 3. При тях също е налице тенденция на значим
спад на приходите от основна дейност през 2020 г., спрямо 2019 г. Намалението на
приходите на компаниите се дължи главно на драстичния спад в пътникопотока през
2020 г. заради пандемията от COVID-19 и наложените ограничителни мерки. В
продължение на няколко месеца пътниците бяха освободени от задължението да
притежават и/или да се снабдяват с превозен документ.
Табл:3: Компании с КИД 49.31, попадащи в категорията „средни предприятия“
ФИРМА

ЕИК

ОБЛА
СТ

ОБЩИН
А

ГРА
Д

КИД
2020

с.Бел
о
поле
с.Доб
роми
р

4931

2893

2802

2586

2159

4931

4409

4406

2930

2339

Врац
а

4931

3827

3795

3788

2317

"СТРУМА
11" ООД

811204268

Благое
вград

Благоевг
рад

"ЕВРО-89ДОБРОМИ
РМУСТАФО
ВИ СИЕ"
СД
"БОДИ-МТРАВЪЛ"
ООД

102138225

Бургас

Руен
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Единствената компания, от групата на средните предприятия, с увеличени нетни
приходи от продажби през 2020 г. спрямо 2019 г. е „МТК ГРОУП“ ООД. От същата
група в затруднено положение към 31. 12. 2019 г.

са следните три компании:

„Общински пътнически транспорт“, Габрово; „Рожен експрес“-АД, гр. Смолян и
„Общински транспорт“ ЕАД, гр. Русе.
Организация на вътрешноградския превоз

36

. Преобладаваща форма на

организация на вътрешноградския превоз в общините в страната е чрез частен
превозвач, избран по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тази форма е
предпочетена от 55 общини в страната (вж.: граф.14), което съставлява 39% от всички
останали форми. Най-голям относителен дял от 48%, заемат общините, които не
разполагат с вътрешноградски транспорт (вж.: граф.15). В 12 общини градският
транспорт е организиран под формата на общинско търговско дружество.

Граф. 14: Форма на организация на вътрешноградския превоз в
страната в абсолютна стойност
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Представените статистически данни в този параграф са предоставени, след запитване от НСОРБ.
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Граф. 15: Организация на вътрешноградския превоз в страната в
относителни дялове
общинско търговско търговско
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В една община (гр. Пловдив) формата на организация градския транспорт е
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предприятие.
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вътрешноградския си транспорт като концесия, а общо 5 общини са избрали други,
различни от гореизброените форми на организация на градския транспорт. В
категорията на тези „други“ форми влизат частни превозвачи, избрани след проведен
конкурс или чрез пряко възлагане на транспортната услуга чл. 5, § 5 по Регламент (ЕО)
№1370/2007 г. на ЕП и на Съвета от 23.10.2007 г. за обществени услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт37.
Подвижен състав. Обща численост на подвижни състав – автобуси,
електробуси, тролейбуси и трамваи, към м. септември 2021 г. е 4 322 бр. Трудно е да се
определи средната възраст на подвижния състав, но според някои експертни оценки,
тя е над 15 години. Компаниите опериращи в сектор „градски и крайградски транспорт“
разполагат общо със следния подвижен състав (вж. табл. 4)

В случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният
орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално
съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на
някои задължения за обществени услуги. Операторът на обществени услуги има право да обжалва
решението за налагане на предоставянето на някои обществени услуги. Възлагането или удължаването
на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка, не надвишават
две години (чл. 5, § 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007).
37
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Табл. 4: Подвижен състав на компаниите в икономическа дейност по КИД 49.31
вид

брой

общо МПС

4 32238
от които

тролейбуси

216

трамваи

316

електробуси

4539

През последните години значително се обнови подвижния състав на столичния
градски транспорт. Подобно обновяване е в ход и другите по-големи гадове на страната.
Пазарен дял. Пазарните позиции на компаниите от икономическа дейност 49.31
се измерват посредством дела, който заема основната им дейност (превоз на пътници) в
системата на обществения градски и крайградски транспорт в съответните населени
места, в които е наличен. От представените сравнителни данни в табл. 6, е видно, че от
наземния транспорт, автобусният транспорт заема най-голям дял в превоза на пътници
и в дължината на маршрутната мрежа и броя на линиите. Автобусният транспорт е и
най-бързият от всички наземни видове градски транспорт, но по-голямата разлика се
дължи основно на по-високата маршрутна скорост в крайградските райони.
Следващият по значимост, от гледна точка на обща дължина на маршрутните
линии е трамвайният транспорт, следван от тролейбусният (вж.: табл. 5).
Табл. 5: Пазарен дял на наземния обществен градски транспорт в София
Брой линии
Обща дължина на линиите
Възраст на подвижен състав
(год.)
Средно междуспирково
разстояние (м)
Средна маршрутна скорост
(км/час)

Метро
3
62 км
10

Трамвай
14
286 км
28

Тролей
9
191 км
17

Автобус
95
2 632 км
13

1000

483

470

625
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14

14.5

18.28
15.35 (градски)
20,80
(крайградски)

38

По данни на КАП

39

Това е само броят на електробусите в „Столичен електротранспорт“, ЕАД.
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Интервал на движение в час
пик (мин.)
Средно превозно разстояние41
(км)

640

11-12

7

13-14

7,00

2,13

2,38

Брой превозвани пътници
годишно (млн. бр., 2017 г.)
Дял в системата на градския
транспорт

91,06

101,4

39,9

3,12 (градски)
4,24
(крайградски)
185,4

21,8

24,3

9,6

44,4

Източник на данните: ЦГМ

От приведените данни е видно, че по показателя „брой превозени пътници“,
наземният транспорт значително превишава подземния, въпреки новоразкритите линии
на метрото. Това съотношение вероятно ще се запази и в бъдеще, най-вече заради броя
линии, които се покриват от наземния транспорт.
Бариери за достъп до отрасъла. Бариерите за достъп до отрасъла се задават
единствено от нормативната рамка, регламентираща дейността

на компаниите за

градски и крайградски транспорт. Основните опорни точки на тази нормативна рамка
са: Закон за автомобилните превози (ЗАП) и Наредбата за обществен превоз на
пътници и товари на територията на РБ. Важни за дейността са Закона за държавния
бюджет на РБ, който определя размера на субсидиите за икономическа дейност 49.31. и
Закон за предучилищното и училищното образование.
Поради високата социална значимост и чувствителност на дейността –
обществен градски и крайградски транспорт, тя не може да бъде оставена да се развива
единствено на пазарни принципи. Тя е чувствителна към социалната конюнктура и
опериращите в нея компании не могат да се издържат единствено от собствени
приходи. За да оцелеят и за да могат да предоставят качествена транспортна услуга, те
се нуждаят от държавна и общинска подкрепа. Показателна в това отношение

е

формата на организация на дейността (вж. граф. 14 и 15). От тях е видно, че найголемите компании, съответно опериращи в големите градове, са организирани под
юридическата форма на общински дружества – общо 12 на брой или около 8%. По
малките общини осигуряват обществен градски и крайградски транспорт на своите
жители чрез частен превозвач, избран по реда на ЗОП – общо 55 общини или 39%.
40

Стойността е осреднена. Интервалите между влаковете са от 3:30 минути до 08:00 минути в час пик по
различните линии и участъци.
41
Съгласно преброяването, проведено през 2014 г.
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Въпреки предоставяните от държавата и общините субсидии и компенсации,
превозвачите работят на прага на оцеляването. В табл. 6, в сравнителен план, са
представени държавните субсидии за сектора през 2021 г.
Табл. 6: Предвиден финансов ресурс за обществен превоз на пътници42
Традиционен ресурс – ЗАП и ЗДБРБ
вътрешноградски

48,9 млн. лв.
т. ч. 11 млн. Столична
Община

междуселищни43

8,4 млн. лв.

компенсации деца,
учащи и пенсионери

37,6 млн. лв.

по чл. 283 от ЗПУО и
за служители

46+16,8 млн. лв.

Общо

157,7 млн. лв.

Извънреден Ковид ресурс, предоставен през
2021 г.
Чл. 111 от ЗДБРБ
40 млн. лв.
Подпомагане на автобусните
превозвачи с лиценз
(неразпределени)
ОПИК – схема BG16RFOP00230 млн. лв.
2.091 „Подкрепа за МСП,
извършващи автобусни превози, Ок. 3700 МСП
за преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19“
БФП от 3 000 до 45 000 лв., и не
повече от 8% от оборота на
предприятието-кандидат
ОПРЧР схеми за заетост –
BG05MP9OP001-1.104001“Краткосрочна подкрепа за
40 млн. лв.
заетост в отговор на пандемията
3424
от COVID-19
предприятия за
47,7 заети лица
за средно 7,2
месечна
заетост
От ресурса за общините, без това до 15 млн. лв.
да е предвидено в
(15% от 100
актуализацията на ЗДБРБ
млн. лв.)

Както е видно то табл. 6 най-голям дял от субсидиите от държавния бюджет
отиват към вътрешноградския транспорт. Разпределението на субсидиите за
последните три години е онагледено в графика 16.

Данните са предоставени, след поискване, от Националното сдружение на общините в РБългария.
Този тип дейност излиза извън параметрите на икономическа дейност 49.31, но тук е включен
единствено като сравнителен параметър.
42
43
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Граф. 16: Разпределение на субсидиите и компенсациите за обществен транспорт
2019-2021 г.
100%
90%
80%

1,4
48,9

8,4

46

12,3

8,9

13,6

8,1

15

16,8

14,8

16,8

70%
60%

1,7

50%
40%

33,3

2021 г.

38,3

6,7

2020 г.

30%

2019 г.

20%
10%

40
25

1,8

13,1

10,2

14,3

16,5

3

0%

Източник на данните: НСОРБ

Въпреки прогресивното увеличение на целевите субсидии, те са крайно
недостатъчни,

за

да

компенсират

загубите

от

намаления

пътникопоток

и

увеличаващите се цени на електроенергията и горивата. През октомври 2021 г., НСОРБ
провежда свое проучване относно субсидиите и компенсациите в обществения
транспорт. Предоставените данни категорично потвърждават заключението за
недостатъчността на тези средства. Така например, едва 16 общини споделят, че
отпусканите им средства са достатъчни за покриване на разходите за вътрешноградски
транспорт. За 52% от общините, получаващи субсидии, недостигът надхвърля 30%
(вж.: граф.17)44.

При тълкуването на данните, следва да се везем предвид фактът, че тъй като 57% от респондентите или
не получават въобще субсидии (вж.: граф.15), тъй като нямат вътрешноградски транспорт, или не могат
да преценят, данните са преизчислени само за получаващите субсидии.
44
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Граф. 17: Достатъчност на средства от държавния бюджет за
вътрешноградски транспорт
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16%

Източник на данните: НСОРБ

Степнета на достатъчност на компенсациите по отношение на картите за учащи
и пенсионери е представена на граф. 18. От нея е видно, че компенсациите за карти на
деца и ученици са достатъчни за 50% от общините, а за 27% недостигът е над 27%.
Компенсациите за карти да пенсионери са достатъчни за 61% от общините и едва за
23% от тях недостигът надхвърля 30%.

Граф. 18: Достатъчност на средствата от ДБ за компенсиране на
превозвачите
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Източник на данните: НСОРБ

Преобладаваща част от общините съфинансират транспорта, в частност
обществения градски и крайградски транспорт със собствени средства (вж.: граф.19).

49

Граф.19: Съфинансиране от страна на общините на
обществения превоз на пътници
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Източник на данните: НСОРБ

Общо 15 общини съфинансират транспорта с над 4 млн. лв. Средствата се
предоставят за транспорт по определени маршрути, на пенсионери, на учащи, на
многодетни майки и други социални групи, на ученици, за компенсации за услуги от
общ икономически интерес (УОИИ45), за покриване на загуби и др.
Достъп до информация. Достъпът до информация в сектора на сектора на
градски и крайградски транспорт е уреден съгласно Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ). На интернет страниците на Министерство на транспорта, ДАИ и
са публикувани процедурите, свързани с правото на всяко физическо лице – български
гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и на юридическите лица за
предоставяне на обществена информация и на повторно ползване на информация от
обществения сектор. Заявленията за достъп до информация могат да бъдат изпращани
по пощата, на електронен адрес или в Центъра за информация и административно
обслужване (фронт-офиса) на министерството и Разработени са Вътрешни правила за
организацията и реда за разглеждане на искания за достъп до обществена информация
и всяка година се публикуват отчети за постъпилите заявления.
Конкуренция. Въпросът за конкуренцията в икономическа дейност 49.31 би
могъл да се разгледа от две страни. От една страна, в рамките на самата дейност, а от
друга, извън нея. В рамките на самата дейност, конкуренцията е между частни и
45
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публични превозвачи и се изразява най-вече по отношение на държавни субсидии и
компенсации. Досегашната практика е показала, че най-качествена е транспортната
услуга, когато се предоставя от общински компании. Така се гарантира много повисока степен на социална отговорност по отношение на обществения градски
транспорт в контекста на устойчивата градска мобилност.
Що се отнася до външната конкуренция на градския и крайградски транспорт,
тя би могла да се идентифицира в следните конкуренти:
личните автомобили. Най-сериозният конкурент на градския транспорт се
явяват личните автомобили. С повишаване на благосъстоянието на населението през
последното десетилетие, делът на личните автомобили рязко се покачи, особено в
градовете. Така например, в Столична община се падат по 0,79 автомобила на всеки
възрастен над 16-годишна възраст, докато средното ниво за големите градове в ЕС е
около 0,574. Освен това, според последните данни за новорегистрираните и
дерегистрираните автомобили в Столична община, степента на моторизация е
скочила от 515 автомобила на 1000 души в края на 2016 г. на 663 автомобила на 1000
души през 2020 г. Това е ръст с 28,7%. За сравнение – много от големите европейски
градове имат нива на моторизация под 450 коли на 1000 души. През 2020 г. 33,5% от
вътрешноградските пътувания са били с кола спрямо 28,8% през 2017 г., сочат данните
от доклада за План за София 2021 -2027 г46.
таксиметров транспорт. Концентрацията на таксита в столицата също е голяма,
като към края на октомври 2020 г. на 1000 жители на града се падат 8,7 регистрирани
таксита. Това е повече отколкото в други европейски градове. Към октомври 2020г.
таксиметровият транспорт в София разполага с 6285 лицензирани таксита,
приблизително колкото през 2014 г., когато са били 6399. Общо 11 таксиметрови
компании имат над сто лицензирани таксита в автопарка си47.
велосипеден транспорт. Макар неговият дял в модалното разпределение към
момента да е незначителен, има потенциал за развитие. Основната бариера е
инфраструктурна, тъй като липсват удобни и безопасни връзки с центъра и основните
бизнес зони. Най-важната първа стъпка, според „Програма за София“ е поетапно да
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Виж.: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sofiia-e-s-poveche-koli-na-chovek-ot-srednotoravnishte-v-es--322664/
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бъдат реализирани обособени трасета първо по главните радиални направления към
центъра, като същевременно се свържат с вече съществуващата велосипедна
инфраструктура с акцент върху безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и
пресичанията.
споделени превозни средства. Популярност в столицата набират и услугите за
споделени превозни средства. В момента активни са компанията Spark, предлагаща
споделени автомобили с автопарк от около 350 автомобила, компанията Shareascoot,
предлагаща 60 споделени мотопеда, както и три компании - Hobo, Lime и Brum,
предлагащи общо около 700 електрически тротинетки, основно в градския център.
Тенденцията при споделените автомобили е към разширяване на автопарка. Spark е
заявила намерение да увеличи броя на автомобилите си до 800-1100 през 2021 г.
Данните от операторите на електрически тротинетки сочат, че услугата има над 40
хил. потребители в София. При една от компаниите средното разстояние за пътуване е
малко повече от 1 км, а средната продължителност е между 6 и 8 минути. Това са поскоро пешеходни разстояния, които, при други условия, вероятно биха били покрити
пеша. Друга компания, която разчита на абонаментно ползване, регистрира значително
по-дълги пътувания от около 13 минути, което е по-близо до типичните велосипедни
пътувания.
Въпреки конкуренцията на гореизброените начини за придвижване в градска
среда, градският транспорт все още е доминиращата форма на придвижване. Дори
увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при
останалите видове обществен транспорт въпреки инвестициите в масовото обновяване
на превозните средства. Общото намаление на годишния брой пътници с обществения
транспорт в столицата за периода 2011 - 2017 г. е с 8,6 процента, като най-голям е
спадът при автобусния транспорт48.
Контрол на цените. Контролът на цените в икономическа дейност 49.31 се
предпоставя от факта, че цените на превозните документи трябва да са съобразени със
социалните функции на сектора. Това е и една от причините за загубите, които
опериращите в сектора компании генерират. Три са стандартните, не кризисни,
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източници на финансиране чрез субсидии и компенсации – държавен бюджет,
общински бюджет и Регламент (ЕО) № 1370/2007.
Тип

пазарна

структура.

Пазарната

структура

е

съвкупност

от

характеристиките на един пазар, които предопределят отношенията между основните
играчи в него – продавачи и купувачи. Четири са основните пазарни структури –
монопол, олигопол, монополистична конкуренция и съвършена конкуренция. Всяка
притежава специфични характеристики, които влияят на поведението на фирмите,
опериращи на съответния пазар, както и на печалбите, които те могат да получават.
Пазарната структура на икономическа дейност 49.31 най-много се доближава до
характеристиките на олигопола. Това е пазарна структура, при която малък брой фирми
доминират пазара на стоката/услугата, в случая – превоз на пътници в градска и
крайградска среда и притежават минимум 50% пазарен дял. При олигопол е налице
ограничена конкуренция, като фирмите в съответния пазар могат или да се конкурират
една с друга, или, поради малката си численост, да си сътрудничат, с което да увеличат
общата си пазарна власт. В случая обаче те не могат да влияят върху цените на
услугата, защото тези цени са контролирани поради високата социална значимост и
чувствителност обществения градски и крайградски транспорт. Налице са определени
бариери за навлизане на пазара, което възпрепятства навлизането на нови компании.
1.2.2. РОЛЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР ТРУД, ОСОБЕНОСТИ НА ФАКТОРНИТЕ
ПАЗАРИ, ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТРУД, СТЕПЕН НА
ЗАВИСИМОСТ НА ПАЗАРА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ ОТ ПАЗАРА НА СТОКИ
И УСЛУГИ
Роля на производствения фактор труд. Факторът е труд е ключов за всеки
едни от секторите на икономиката, в частност на икономическа дейност 49.31. Един от
начините, по които той може да бъде измерен е чрез разходите за работни заплати. Този
разход е постоянен и с възходяща тенденция за нарастване във времето. Тенденцията
на нарастване е устойчива, главно заради заложени договорености в Колективните
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трудови договори в сектора49, предвиждащи ежегоден ръст на възнагражденията с 10%.
Върху ръста на възнагражденията влияят, разбира се и множество други фактори.
В периода 2019-2022 г. ръстът на разходите за заплати е между 20% и 40% в
различните компании, според изследване на КТ „Подкрепа“
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. Така например

транспортните дружествата в Плевен и Бургас, а също и „Столичен автотранспорт“ са
увеличили средствата за заплати с около 20%. В „Метрополитен“ и „Столичен
електротранспорт“ увеличението е с около 40% в сравнение с 2019 г (вж.: граф.20).
Граф. 20: Ръст на разходите за персонал 2019-2022 г.

Източник: Григорова (2022)

Единствено във Варна, е налице минимално занижение на разходите за труд от
порядъка на 4%. Твърде е вероятно това да се дължи на намаляване на числеността на
персонала по различни причини. Леко по-високият ръст на заплатите в градския
транспорт в София, на практика компенсира изоставането в предходните години. За
сравнение, в периода 2019-2022 г. минималната работна заплата се увеличи от 560
лв. на 710 лв., което в относителна стойност е ръст от 27%. Съответно средната
работна заплата в 2019-2021 г. бележи ръст от 19%. Следователно, би могло да се
Тук се имат предвид главно КТД на избраните за индикативни за настоящия анализ компании, а
именно – „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Бургасбус“ ЕООД.
49

Вж.: https://podkrepa.org/2022/04/finansovoto-sustoianie-na-drujestvata-ot-obshtestveniq-gradski-transport-vpleven-burgas-varna-sofia/
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каже, че увеличението на заплатите в компаниите от градския транспорт е в унисон с
нарастването на минималната и средната работна заплата за страната.
Важно е да се подчертае, че заплащането на труда си остава основен
мотивационен фактор за привличане на кадри, особено на млади и мотивирани за
професионално и личностно развитие хора.
Други фактори, които оказват влияние върху пазара на труда в градския
транспорт са:
 икономическото развитие на страната и неговите перспективите за
растеж;
 доходите на населението – влияещи на обемите на превозите предвид
факта, че градският транспорт е насочен към осигуряване на
придвижването на различни социални групи;
 разпределението на транспортния пазар между видовете транспорт – с
повишаване на стандарта пътническите превозите се преориентират към
леките автомобили и за да се увеличи пътникопотока в градския
транспорт, трябва да се осигурява бързина, качество и удобство на
превоза;
 нивото на внедряване на нови дигитални и технически решения при
извършване на технологичните процеси за осигуряване на транспортната
услуга;
 образователната структура на заетите лица – през последните години се
наблюдава тенденция за прогресивно подобряване,

защото при

редуцирането на персонала се освобождават по-ниско квалифицирани
работници и служители и при възникването на нови длъжности
изискванията за образователна степен са по-високи; (вж.: граф. 7);
 възрастовата структура на персонала имайки предвид, че служителите
над 50 години съставляват 55% от заетите в сектора и необходимостта от
повишаване привлекателността на професиите упражнявани в градския
транспорт (вж.: графика 6).
Управлението на човешките ресурси в градския транспорт трябва да бъде
адаптирано към европейските изисквания за високо професионално ниво. Като цяло
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има зависимост от обемите на изпълняваните транспортни задачи от компаниите и
големината на персонала, пряко зает с експлоатационната дейност, но едни и същи
резултати могат да бъдат постигнати от различен брой заети, в зависимост от тяхното
образование, опит, квалификация, възраст и технологична експертиза. Намаляване на
себестойността на превозите може да се постигне с намаляването на броя на заетите с
управление и обслужване или внедряването на нова технология, изискваща по-високо
образование,

но

постигаща

по

висока

производителност.

Данните

за

производителността показват, че има плавно повишаване през последните годините,
което

е обратно пропорционално на персонала и

правопропорционално на

реализираните километри маршрутен пробег.
Еластичността на търсенето на труд показва реакцията в резултат на
промяната. Затова при анализа на развитието на работната сила в градския транспорт
трябва да се оцени не само текущото състояние на капацитета на човешките ресурси, но
и атрактивността на дейността за привличане на нови, висококачествени специалисти.
От

голямо

значение

са

перспективите

за

вътрешно

кариерно

развитие,

преквалификация при необходимост и продължаващо обучение (т. нар. учене през
целия живот.
Зависимост на пазара на производствените фактори от пазара на стоки и
услуги. Най-голяма е зависимостта на производствените фактори в икономическа
дейност 49.31 от пазара на електроенергия и енергоносители. Най-слабо увеличението
на цените на електроенергията се отразява на градския транспорт във Варна, като през
изминалата 2021 г. дори се регистрира леко намаление на разходите за енергоносители.
Очакванията на експерти и за 2022 г. са за ръст в поносими нива (вж.: граф. 21).
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Граф. 21: Разходи за енергоносители и прогнозен ръст на цените

Източник: Григорова (2022)

Градският транспорт в Бургас също не отчита значимо увеличение на разходите
за електроенергия за 2021 г. При останалите дружества отчетеното вече увеличение за
2021 г. е значително – от 30% в „Столичен автотранспорт“ до 102% повече в
„Метрополитен“. Посочените данни са твърде тревожни и заради значителното
намаление на пътникопотока, което допълнително свива приходите на дружествата от
обществения градски транспорт. Най-големи са загубите в столичните транспортни
дружества а най-големият ръст на загубите е в Бургас. Финансовите затруднения
подлагат под натиск и трудовите възнаграждения на работещите в градския транспорт,
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които не само трябва да се изплащат, но и с оглед на нарастващата инфлация – да се
осъвременяват. Дружествата една успяват да покрият разходите за заплати и
прогресивно задлъжняват към контрагенти.

В подобни условия на финансова

нестабилност и несигурност, трудно би могло да се говори за инвестиции за понататъшна дигитализация на дейността, а също и за повишаване на дигиталните умения
на заетите лица.
1.3. SWOT И PEST(EL) АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 49.31
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически
анализ от средата, в която той функционира.
разглежда откъм неговите „силни

Обектът на стратегическия анализ се

страни“ и „слаби страни“, а средата, в която

функционира се оценява от гледна точка на благоприятни „възможности“, които
предоставя и „заплахи“, които съдържа и/или продуцира.
Силни страни. Силните страни са ресурс, специфика на дейността или друго
преимущество, което притежава секторът. Като силна страна се идентифицират
характеристики, които дават сравнителни предимства на обекта на стратегическо
планиране.
Слаби страни. Слабите страни представляват ограничения или недостиг на
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това могат да бъдат благоприятни външни фактори, от които секторът
се възползва или би могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните фактори на външната среда. Те
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желано) състояние.
Целта на SWOT анализа е, в зависимост от възможните различни комбинации
между вътрешните и външните фактори, да предложи различни стратегии на поведение
на обекта на анализ, в случая на компаниите от сектора на градския и извънградски
транспорт. Това е направено в табл. 7, която обобщава факторите на SWOT анализа и
възможните стратегии на действие, съобразно факторната комбинаторика.
SWOT анализът е най-ефективен когато се прилага към унитарен обект
(компания, организация, институция и т. н.), защото тогава е възможна максимална
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спецификация на факторите на взаимодействие. Съгласно изискванията към настоящия
секторен анализ, SWOT анализът следва да бъде на икономическа дейност 49.31, в
рамките на която оперират различни по характер икономически субекти. Ето защо е
необходимо да се направят някои уговорки, които са важни за възприемането на
представения тук SWOT анализ.
(1) Обектът на анализ – икономическа дейност 49.31 „градски и крайградски
транспорт“ е изключително разнородна, от гледна точка на опериращите в нея
компании. Те се различават по големина, като 92 % са категорията на „малки“ и
„микро“, 6% в категорията „средни“ и една 2%, са в категорията „големи“ (вж.:
граф.13). Различават се и по правния си статут, така имат специфики по отношение на
факторите на SWOT анализа.
(2) За целите на изготвянето на представения по-горе SWOT анализ, са визирани
предимно избраните за целите на настоящия секторен анализ индикативни компании,
които са от категорията „големи“. Ето защо, някои от посочените фактори са
нерелевантни към останалите категории, като например „дигитализацията“ като силна
страна на сектора, е присъща в най-голяма степен на големите компании.
(3) Най-отчетливи са крайните форми на стратегии, като например найдобрата/желаната, комбинираща силни вътрешни страни и благоприятни външни
възможности, и съответно най-лошата/нежеланата, комбинираща слаби вътрешни
страни и външни заплахи. Що се отнася до междините вариации от фактори като:
силни вътрешни страни и външни заплахи и слаби вътрешни страни с благоприятни
външни възможности, то техните стратегии са по-трудни за формулиране.
Към настоящия момент превес имат неблагоприятните външни обстоятелства
като: занижени макроикономически показатели, драстични скок в цените на
електроенергията и горивата, влошената, в следствие на санкциите срещу русия и
военните действия в Украйна,

международна конюнктура. Всички те, наред с

небалансираната структура на финансиране на компаниите в градския транспорт, на
практика „изяждат“ дори и най-силните им страни. Много от тях са пред фалит, ако не
бъдат взети спешни мерки, най-вече от страна на държавата, за финансовото им
подпомагане. Настоящото съотношение община/държава при финансирането на
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компаниите от градския транспорт е 70 и 80% от страна на общините към 20 до 30% от
страна на държавата.
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Табл. 7: SWOT анализ
на икономическа дейност 49.31
„градски и крайградски транспорт“

Възможности (O)

ВЪТРЕШНА СРЕДА
Силни страни (S)
Слаби страни (W)
(1) висока социална чувствителност (негарантиран
(1) висока социална значимост на дейността
(осигурява достъп до месторабота, местоживеене,
и зависим от конюнктурни условия пътникопоток);
административни, социални и медицински услуги,
(2) зависимост от субсидии и компенсации;
културни развлекателни събития и места и др.);
(3) висока средна възраст на подвижния състав;
(2) достъпност (ниски цени на превозните документи, (4) неблагоприятна възрастовата структура на
движение по разписание и установени маршрути);
персонала;
(3) дигитализация51 (автоматизирани системи за
(5) неблагоприятна образователната и
продажба на превозни документи, информационни
квалификационна структура на персонала (вж.:
системи за движението на ПС и др.)
граф.4 и 5)
СТРАТЕГИИ
S–O
W–O

ВЪНШНА СРЕДА

(силни вътрешни страни и външни възможности)

(1) финансиране чрез ОП за развитие и
модернизация на транспортната
инфраструктура и подвижния състав;
(2) внедряване на нови технологии и
транспортни услуги;
Заплахи (T)

(силни вътрешни страни и външни заплахи)

(1) небалансирана структура на
финансиране, от страна на държавата и
общините; (2) пандемията от COVID-19
(3) влошаващи се макроикономически
показатели на страната (вж.: Раздел I);
(4) влошена международна конюнктура
(санкциите срещу Русия и военните
действия в Украйна);
(5) покачващи се цени на ел. и горива.
51

(1) разширяване обема на работа (параметрите на
транспортната задача);
(2) разкриване на нови линии;
(3) повишаване качеството на транспортната
услуга;
(4) развитие на дигиталните умения на персонала;
(5) внедряване на нови технологии.
S–T
(1) сътрудничество с други компании от сектора за
постигане/договаряне на по-добри условия;
(2) стратегически партньорства с компании,
държавни институции, синдикати.

Налична предимно в големите градове.
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(слаби вътрешни страни и външни възможности)

(1) сътрудничество с организации от външната
среда;
(2) адаптиране към възможностите на външната
среда;

W–T
(слаби вътрешни страни и външни заплахи)

(1) свиване на дейността;
(2) икономии на ресурси;
(3) прекратяване на дейността.

PEST(EL) анализа следва да се разглежда като своеобразно допълнение на
SWOT анализа, защото факторите, които той включва са полезни при по-детайлната
оценка на външната среда. В случая, за по-голям широта на анализа, към класическия
PEST анализ, включващ абревиатура на английските думи политически, икономически,
социални и технологични фактори, са добавени още два – екологични и правни.




P(olitical)
- обща вътрешнополитическа
нестабилност: честа смяна на
правителства, липса на приемственост в
политиката, включително в сектора на
транспорта;
- Националния план за възстановяване и
устойчивост- намаляване на
възможностите за субсидиране
- липса на адекватна подкрепа, от страна
на държавата за общинските транспортни
дружества, в рамките на икономическите
мерки за подкрепа на бизнеса заради
COVID-19 пандемия;
-редуциране, от страна на МТИТС текущо
през годината (2021) на размерите на
първоначално утвърдените субсидии за
вътрешноградски и междуселищни
пътнически превози, поради намаляващия
пътникопоток;
- остаряла/неактуализирана методика на
изчисляване и най-вече за разпределение
на субсидиите между общините
S(ocial)
-застаряващо население, което
прогресивно увеличава дела на частично и
пълно субсидираните пътувания
- увеличаваща се социална мобилност
към градовете;
- намален пътникопоток заради
ограниченията на противоепидемичните;
- постоянно наблюдение на
транспортните работници в реално
време за
изпълнение на техните служебни
задължения
E(cological)
- сравнително висока средна възраст на
ПС;

E(conomic)
- забавен икономически растеж;
-ръст на инфлацията;
-покачване цените на електроенергията,
горивата и енергоносителите;
- отрицателен външнотърговски баланс;
-нарушен внос на суровини и материали
заради военните действия в Украйна и
санкциите срещу Русия, която е основен
доставчик на някои от тях като никел,
желязо и др.;
- обща пазарна несигурност, която
затруднява провеждането на обществени
поръки по ЗОП, защото доставчиците и
производителите не смеят да се ангажират
дори краткосрочно с цени на изделията;
- отмяна и/или на вече сключени
търговски договори

T(echological)
- нарастваща дигитализация на
икономиката, в това число и на
транспортния сектор, в частност градския
транспорт;
-технологични иновации
-развитие и усъвършенстване на
системите за управление и контрол на
движението на ПС

L(egal)
- Стратегия на Европейската комисия за
интелигентна и устойчива мобилност;
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- повишаващи се екологични изисквания,
заложени в различни в нормативни
плановете, програми и проектите за
развитие на транспорта;
- увеличен размер на екоданъците за
автомобилния транспорт;
-увеличаване дела на електробусите;
- постигане на устойчив градски
транспорт.

- Европейската „зелена сделка“, една от
целите на която е „увеличаване броя на
пътниците, използващи обществен
транспорт“
- Закона за автомобилните превози,
уреждащ условията и реда за осигуряване
на финансови компенсации на
операторите на обществени услуги и
определящ на общи правила за
извършване на субсидиран обществен
транспорт;
- Закон за движение по пътищата

Така идентифицираните фактори на средата очертават параметрите на
възможностите и ограниченията пред компаниите от икономическа дейност 49.31. За
съжаление, към настоящия момент, превес имат ограниченията, които затрудняват
дейността на компаниите и поставят под въпрос възможностите им за предоставяне на
услугата „обществен превоз на пътници“., освен ако държавата не вземе спешни мерки
за покриване на загубите от пандемичните последици и галопиращите цени на
електроенергията и горивата.
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РАЗДЕЛ ІІ: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
49.31: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
2.1. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЕКТОРА
В програмния документ „Национална стратегия за МСП 2021-2027“,
дигитализацията се определя като „свързана с използването на дигитални технологии за
промяна на даден бизнес модел и осигуряване на нови възможности за приходи и
създаване на стойност“52. Според авторите на стратегията, тя е от ключово значение за
въвеждането на модерни инструменти в областта на обработката на данни,
съхранението и предаването на дигитална информация, както и за анализа на
данни. Дигитализацията е в основата на последващото технологично развитие на
всички икономически сектори, в т. ч. и на икономическа дейност 49.31, чрез
автоматизация на различни бизнес процеси и внедряване на решения на основата на
изкуствен интелект.
Според Индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI) и неговите показатели, свързани с Програмата в областта на
цифровите технологии за Европа, България е най-слабо развитата държава членка на
ЕС 53 . Предпоставки за дигитализация на МСП (каквито на практика са над 90% от
компаниите в икономическа дейност 49.31, вж.: граф. 13) са използването на ИКТ и
наличието на човешки капитал с добре развити умения в областта на ИКТ, наличие на
аналитични умения, специфични професионални умения и др. Българските МСП,
включително и тези от икономическа дейност 49.31, изостават по отношение на
формирането на тези умения. Това обосновава и необходимостта от адекватни мерки,
насочени към формирането на такива умения и към по-бързата дигитална
трансформация на българските МСП. Важна предпоставка за постигане на целите,
поставени

в

тази

област

е

изграждането

на

подходяща

инфраструктура.

Широколентовата свързаност е от стратегическо значение за конкурентоспособността,
растежа, дигитализацията, развитието на дигитални умения и иновации във всички

52

https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-malki-i-sredni-predpriyatiya-msp-vbalgariya-2021-2027-g-2194-285.html
53
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.3.pdf
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сектори на икономиката, както и за социалното и териториално сближаване в страната.
Свързването с високоскоростна връзка на държавните и публичните институции в
селски райони е предпоставка не само за развитието и достъпа до онлайн услуги на
местните институции, но и за по-големи възможности за хората и предприятията. Това
ще преодолее тенденциите за изолиране на населението от икономическия, социалния и
културния

живот

на

страната.

Чрез

осигуряване

на

свръхвисокоскоростна

инфраструктура и свързаност на приемлива цена, в изоставащите райони, използването
на интернет ще бъде значително улеснено и насърчавано за използване от местните
предприятия за прилагането на нови бизнес стратегии и модели, както и за
разработване на нови цифрови услуги.
Конкурентоспособността

на

транспортната

индустрия

се

определя

от

въвеждането на технологии и иновации. Това изисква работна сила с необходимите
знания, умения и компетенции. Всичко това е особено важно за ерата на четвъртата
индустриална революция (Индустрия 4.0). Тя включва широк набор от технологични
решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на
икономическа дейност54.
Основните промени, свързани с технологичния преход и касаещи работните
места в икономическа дейност 49.31, са свързани с електрификация във всички видове
транспорт и алтернативни горивни технологии; цифровизация на връзката на всички
режими; системи от автономни безпилотни превозни средства; нови методи за
справяне с голям трафик; мобилността като услуга (споделяне на автомобили, схеми
за обмен, DRT, FMS и др.), персонализиране на услугите, интеграция въз основа на
инфраструктура и в услуги за превозни средства; транспортни схеми при поискване,
които са гъвкави към вида и броя на товарите за транспортиране; интелигентно
складиране и др.
Необходимостта от развитие на дигитални умения произтича най-вече от
разширеното прилагане на цифрови устройства в сектора, от новите по-отворени и погъвкави процеси, новите приложения за комуникация с клиентите и контрагентите,
използването на иновативни решения за наблюдение на процесите в реално време,
Основните идеи за развитие на Индустрия 4.0 за първи път са публикувани от д-р Хенинг Кагерман
през 2011 г., като стават основата за Манифест за индустрия 4.0, представен през 2013 г. от немската
Национална академия за наука и инженерство (Аcatech).
54
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осигуряване на свързаност между процесите. Развитието на дигитални умения в т.нар.
недигитални сектори става особено належащо след кризата с COVID-19. Освен
развитието на компетентности за качеството на транспортните услуги и планирането и
организирането на движението, в сектора с пътническите превози навлиза и
използването на цифрови технологии в оперативната дейност.
Към настоящия момент в икономическа дейност 49.31 най-масово се използват
изброените по-долу дигитални технологии.
Мобилна продажба на билети. Като технология съществува от доста време, но
пандемията COVID-19 се оказа катализатор на масовото й активиране у нас, най-вече в
обществения градски транспорт на София. В началото на 2021 г. Столична община
интегрира електронна карта за градския транспорт55. Електронна карта за еднократно
пътуване в градския транспорт може да бъде закупена през онлайн приложение –
MPASS. Превозният документ важи 90 минути от момента на валидацията му за
метрото и за наземния транспорт. Карта за еднократно пътуване за метрото и наземния
транспорт

е

достъпна

и

онлайн

през

приложението

MPASS

на

адрес:

https://sofia.mpass.bg. То е част от новите функционалности на интегрираната
автоматизирана система за електронно таксуване, която в момента е в тестов режим.
Електронният билет може да се купи през мобилно устройство. Заплащането става и
чрез добавяне на стойността на картата към сметката за ползваните мобилни услуги от
националните оператори, чрез кредитна или дебитна банкова карта. Банковата карта
може да се използва еднократно или да се регистрира като платежен метод за
последващи плащания за по-голямо удобство.
Електробуси. Държавата, общините и транспортните компании обединяват
усилия за подновяване на автобусните автопаркове с електробуси. В „Столичен
електротранспорт“ ЕАД вече са въведени в експлоатация общо 45 електробуса. в
градовете с по-модерни, екологични автобуса. В "Бургасбус" също е в ход процес на
подновяване доставка и въвеждане в експлоатация на електробуси. През март 2021 г.
Дружеството е подписа договор с испанската компания Irizar56 за поетапната доставка
55

Достъп до информацията за електронните карти в столичния градски транспорт, тук:
https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/11553613
56
Достъп до информацията за обновяването на автопарка в Бургас, тук:
https://www.burgas.bg/bg/novini/obshtina-burgas-sklyuchi-dogovor-za-dostavka-na-34-novi-elektricheskiavtobusa/
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на общо 56 електробуса. Според оценка на експерти, градският транспорт в Бургас ще
се сдобие с едни от най-модерните електробуси57. Компанията Irizar е работила в тясно
сътрудничество с превозвача “БургасБус“ по този проект, за да създаде екологично
превозно средство с атрактивен дизайн. Превозните средства ще бъдат оборудвани с
литиево-йонни батерии Irizar. Компанията ще осигури и 44 оперативно съвместими
зарядни устройства ECI-100 от Jema Energy (компания от Irizar Group). Зарядните
устройства имат интелигентна система за зареждане от 100 kW, която ще зарежда
автомобилите за три часа, използвайки Combo 2 изход за зареждане. Те ще включват и
системи за телеметрия от Datik. Чрез тях операторите ще могат да наблюдават и
управляват целия парк от електрически превозни средства по всяко време. На
специален монитор ще може да се следи състоянието на всеки автобус, нивото на заряд
на батерия, както и други важни параметри. Автобусите ще са оборудвани с камери за
видеонаблюдение, GPS система, която ще позволява да се следи неговото движение във
всеки момент, климатична система за поддържане на температурата, рампа за хора с
колички. В салона ще има още електронни информационни табели, които ще показват
спирките по маршрута. Автобусите ще разполагат и с паникбутон за подаване на
сигнал при възникване на инцидент.
Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект. Сред тях найразпространените са софтуерните продукти за управление на документооборот,
финанси и счетоводство, управление на складови наличности, софтуер за управление и
поддръжка на транспортните средства (CMMS); софтуер за планиране на маршрути и
др.
Облачни технологии. Отдалечена централизирана изчислителна мощност,
посредством мрежова връзка (интернет) на различни крайни устройства и съответно на
клиенти, които ги употребяват. Например: Azure, Amazon Web Service (AWS), Google
Cloud Platform (GCP), Oracle Cloud – отворени облачни платформи, които позволяват
бързо да се изградят, внедрят и управляват приложения в глобална мрежа.
Киберфизични системи. Системи, при които са свързани информационни,
софтуерни компоненти с механични и електронни части, които комуникират
посредством единна инфраструктура за предаване на данни, като например Интернет.
57

https://www.sustainable-bus.com/news/irizar-electric-buses-bulgaria-burgas/
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Например: управление на движението на превозни средства, мрежови системи за
асистиране на управлението на автомобила, устойчиви системи за управление на
околната среда и др.)
Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата (IoT). Компютърна мрежа
от физически обекти (автобуси, тролеи и други публични транспортни средства),
притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с
външната среда като изключва участието на човека в част от действията и операциите.
Дигиталните близнаци могат да се използват за провеждане на симулации, базирани на
реални условия на пътища, магистрали и тол центрове, наред с други съоръжения. Те
биха могли да се използват и за подобряване на управлението на земното и въздушното
движение.
Сензори за регистриране на информация. Предимно сензори за проверка на
превозни документи, охранителни системи, измерване на телесната температура,
преброяване и др.
Управлението и обслужването на движението на превозните средства,
обезпечаването на точното и безопасно преминаване по разписание изисква все пошироко прилагане на дигитални технологии. Ето защо, така, както потребителите на
транспортните услуги използват удобствата на дигитализацията, за да планират своето
пътуване или да заплатят за услуга, така и персонала в сектора се налага да надгражда
своята дигитална грамотност.
В програмния документ „Предизвикателство дигитални градове: Стратегия за
дигитална трансформация на София“ се планира да се създаде платформа,
позволяваща интеграцията на всички софтуерни решения, данни, доставчици на услуги,
заети в сектора на градския транспорт (оператори, таксита, групи за споделено
пътуване и други).
2.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ
УМЕНИЯ В СЕКТОРА
Анализът и оценката на актуалното състояние на дигиталните умения в сектора
на градския и крайградски транспорт включат прилагането на набор от количествени и
качествени методи за изследване.

Целта е да се получи актуална „снимка“ на
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състоянието, въз основа на която да се направят препоръки за бъдещо развитие на
дигитализацията в сектора.
2.2.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Съгласно проектното задание и предоставените методологични указания,
анализът и оценката на актуалното състояние на дигиталните умения в икономическа
дейност 40.31., следва да се осъществи на два етапа. Всеки от тях включва набор от
последователни дейности, които в своята цялост следва да гарантират и валидират
релевантността и всеобхватността на секторния анализ.
Етап 1 (подготвителен )

Етап 2 (същински)

1. Планиране на секторния анализ на
икономическа дейност 49.31 като елемент
от Комонент-2 на проект „Партньорство в
дигитална среда“.
2. Координиране на работа по изпълнение
на анализа между Възложителя (КНСБ),
заинтересованите страни и Изпълнителя
(хоризонталния експерт), посредством
работни срещи, методологически
инструктажи, експертни дискусии и др.;
3. Събиране, структуриране и анализ на
първична информация относно степента
на дигитализация в сектора (desk
research);
4. Разработване на методологията и
инструментариума за анализ и оценка на
дигитализацията в сектора.
5. Разработване на въпросници за
набиране на емпирична информация по
метода на анкетното допитване и
дълбочинно интервю.

1. Събиране на емпирична информация за
целите на секторния анализ (емпирично
социологическо изследване).
2. Обработка и анализ на емпиричната
информация;
3. Определяне на ключови за сектора
длъжности/професии, на които да бъдат
изготвени дигитални профили.
(експертни групови дискусии).
4. Описание на основните характеристики
на ключовите длъжности/професии (desk
research);
5. Описание на актуалното състояние на
дигиталните умения в избрани компании
от сектора;
6. Изготвяне на стратегически план за понататъшно развитие на дигитализацията в
икономическа дейност 49.31
(прогностичен анализ)

Дейностите от Етап 1 са по своята същност са организационно подготвителни за
провеждане на същинското изследване, представено от дейностите на Етап 2. Друга
характеристика на дейностите от Етап 1 е, че са предимно колективни и
координационни и касаят основни методологични аспекти на секторния анализ.
Предвид мащабността на проекта „Партньорство в дигитална среда“, координацията
между партньорите и всички заинтересовани страни, от една страна, и взаимното
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допълване на експертните компетенции, от друга, бе не само наложително, но и
задължително. Така например, авторът на настоящия секторен анализ взе активно
участие при разработването и апробацията на въпросниците за набиране на емпирична
социологическа информация за актуалното състояние на дигиталните умения в
икономическа дейност 49.31.
Основни заинтересовани страни по проекта, в частност по изготвяне на
настоящия секторен анализ са:
(1) Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
(2) Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ);
(3) Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ);
(4) Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ);
(5) Избраните за целите на емпиричното изследване компании от сектора:
„Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД,
„Бургасбус“ ЕООД;
(6) Ключов експерт, отговорен за разработването на секторния анализ;
(7) Хоризонтални експерти, подпомагащи и допълващи дейността на
ключовия експерт;
(8) Други.
Основните механизми на взаимодействие и координация между така изброените
заинтересовани страни са следните:
 методологически инструктажи, на които представители на МТСП
представиха и разясниха, зададената от тях методологическа рамка на
секторните анализи;
 координационни работни групи, за разпределяне на изследователските
дейности и задачи между КНСБ, СТСБ, ИССИ и ключовите експерти;
 експертни

работни

групи

за

определяне

на

ключовите

длъжности/професии в сектора между СТСБ, ИССИ, избраните компании
от сектора и ключовия експерт;
 работни дискусии, провеждани регулярно в хода на изследователската
работа, за уточняване на подробности, обмен на информация, съгласуване
на действия;
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 дълбочинни интервюта с експерти от сектора на градския и крайградски
транспорт за разбиране и осмисляне на спецификата на сектора.
Особено ценно бе сътрудничеството от страна на избраните за секторния анализ
компании за градски и крайградски транспорт. Техните ръководители на отдел
„Човешки ресурси“ бяха изключително отзивчиви и кооперативни при предоставянето
на информация за ключовите длъжности и професии и на съответните длъжностни
характеристики. Те участваха активно и при определянето на окончателния за сектора
списък на ключови длъжности и професии.
Важно е да се отбележи, че в процеса на разработване на настоящия секторен
анализ безценна помощ, чрез предоставяне на собствена актуална статистическа
информация,

оказа

и

Конфедерацията

на

автобусните

превозвачи

(КАП).

Предоставените статистически данни бяха много важни, защото НСИ не акумулира и не
предоставя информация в необходимите за настоящия анализ срезове.

2.2.2. КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ/ ПРОФЕСИИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 49.31
Ключовите длъжности/професии са тези, които са от критично значение за
дейността на компанията и реализирането на нейните стратегически цели и приоритети
и които влияят пряко на резултатите на компанията и/или икономическата
дейност/сектор.
За целите на настоящия секторен анализ, ключовите професии/длъжности в
областта на градския и крайградски транспорт, чийто нива на дигитална компетентност
да бъдат емпирично установени (и на които в последствие ще се изготвят дигитални
профили) бяха определени от експертен екип, включващ представители на:
 Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
 Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ);
 Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ)
 „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
 „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
 „Бургасбус“ ЕООД.
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Избраните за целите на анализа компании бяха помолени официално да подадат
към екипа на проекта ключови длъжности/професии, които, по тяхна преценка, са от
ключово

значение

за

дейността

им.

Този

списък

включваше

общо

25

длъжности/професии, като професията „водач на превозно средство“ е представена в 6
разновидности (вж.: табл. 8).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Табл..8: Първоначален
дейност 49.31
№
Код по
НКПД
1
1.1.
8331-2002
1.2.
8331-2002
1.3.
8331-2003
1.4.
8331-2004
1.5.
8331-2005
1.6.
2331-2001
2
7231-2001
3
7412-2009
4
7412-2009
5
7412-2002
6
7412-2003
7
7412-2020

15. 8

7412-2021

16. 9

7412-2022

17. 10
18. 11
19. 12
13
14
15
16
17
18
19
20

7223-1015
7222-3011
7231-2003
8189-2023
3131-3021
9312-0008
9329-0007
3115-3065
2522-6003
3113-3012
3113-3019

21

3113-3020

22

31313-3021

23

3115-3039

списък на ключовите длъжности/професии в икономическа
длъжност/професия
водач на превозно средство
шофьор на автобус
шофьор автобус, електрически
шофьор на съчленен автобус, електрически
шофьор на съчленен тролейбус
шофьор на единичен тролейбус
ватман
автомонтьор на МПС
електромонтьор на МПС
електромонтьор III-та кв. ст. в депо
електрончик
електромонтьор в подстанция в под. „ТЕ и РП“
монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за
електрически превозни средства
монтьор на управляващи и контролни системи за електрически
превозни средства
монтьор на електромеханични и задвижващи системи за
електрически превозни средства
стругар /мобилен струг с цифрово управление
шлосер
механик, гараж на транспортни средства, автокола
оператор, зареждане с гориво
оператор, слънчева електроцентрала
работник, поддръжка на гаражни и извънгаражни съоръжения
работник, механично почистване на енергийни съоръжения
приемчик автосервиз, диагностик
главен специалист инкасова дейност
техник, електротехника на автомобилния транспорт
техник на енергийни източници и зарядни устройства за
електрически превозни средства
техник на управляващи и контролни системи за електрически
превозни средства
техник за електромеханични и задвижващи системи за
електрически превозни средства
техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна
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24
25

2144-6042
2151-6005

техника
инженер инвеститорски контрол
инженер, генериране на електроенергия (алтернативни
източници)

Съблюдавайки изискванията на предоставената ни от МТСП методология,
първоначалният списък с ключови длъжности/професии бе обсъден на две работни
срещи на експертния екип, по време на които се изработиха критерии за оценка на
ключовите длъжности от гледна точка на значимостта им и влиянието им върху
развитието на дигиталните умения и бъдещата дигитализация на компанията и сектора
(вж.: табл.9).
Табл. 9: Критерии за оценка на ключовите длъжности/професии в
икономическа дейност 49.31
Критерий

Описание

1

Степен на важност за
изпълнение на
основния предмет на
дейност на компанията

Без
наличието
на
съответната
длъжност/професия, компанията не би
могла да изпълнява основната си
икономическа дейност

2

Степен на влияние

Доколко изпълняващият съответната
длъжност/професия може да влияе върху
качеството и ефективността
на
дейността на компанията, в частност
върху бъдещата й дигитализация.

3

Функционална
отговорност

Степен,
в
която
изпълняващият
длъжността
може
да
взема
самостоятелни
решения
и
да
взаимодейства при необходимост с
други звена за осигуряване движението
на превозните средства и безопасността
на пътниците.

5-много висока;
4-висока;
3-средна;
2-слаба;
1-неопределена

4

Професионални
познания и
експертиза

Степен на значимост на придобитите
чрез обучение или практика знания,
умения
и
компетентности
за
изпълнението на дейността.

5-екпертни;
4-много високи;
3-високи;
2-средни;
1-начални
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Скала за
оценка58
5-изключително
важно;
4-много важно;
3-важно;
2-не особено
важно;
1-пренебрежимо
5-изключително
влияние;
4-много влияние;
3-неопределно;
2-не особено
голямо влияние;
1-не влияе

Теглото се определя спрямо следната скала: 5-изключително важно; 4-много важно; 3-важно; 2-не
особено важно; 1-пренебрежимо важно.
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5

Сложност на
работата

Характер и степен на сложност на
операциите, задачите, действията и
функциите в съответствие от
длъжността.

6

Разрешаване на
проблеми

Степен, в която заемащият длъжността
трябва да се справя с проблеми от
различен характер: да прогнозира
възникването на потенциални рискове;
да анализира възможностите за
преодоляване на ситуацията; да оценява
различните алтернативи; като вземе
ефективни решения и да предотвратява
последствията от възникналите
проблеми.

7

Междуличностни
отношения

Степен, до която резултатът от работата
на изпълняващия длъжността зависи от
уменията му да взаимодейства, общува и
влияе върху поведението на отделни
хора или групи от хора.

5-изключителна;
4-много голяма;
3-голяма;
2-не особено
голяма;
1-относителнта
5-много висока
степен;
4-висока степен;
3-средна степен;
2-ниска степен;
1-незначителна
степен

5-много висока
степен;
4-висока степен;
3-средна степен;
2-ниска степен;
1-незначителна
степен

Съобразно така подбраните и представени в таблица 7 критерии и скалите за
тяхното оценяване, всяка една от първоначално подадените длъжности би могла да
получи максимална оценка от 35 точки и минимална – 7 точки. Оценяването се
извърши от трима експерти, които, първоначално, независимо един от друг дадоха
своите оценки, а след това в дискусия определиха окончателния списък на
длъжностите/професиите от икономическа дейност 49.31 на които да бъдат включени в
проекта, за да им бъдат съставени дигитални профили. При експертната оценка бяха
взети под внимание и съответните длъжностни характеристики.

Всяка от

длъжностните характеристики съдържа следните структурни елемента:
 общо описание на длъжността;
 изисквания към заемащи длъжността, които включват: образование,
квалификация, други специфични изисквания;
 основни функции и задължения;
 права;
 управленски и функционални връзки.
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В таблица 10, която представя претегления въз основа на избраните критерии
списък на ключовите длъжности са дадени и някои от основните характеристики като
образование, квалификация и дали е налице изрично изискване за определено ниво на
дигитални умения.

75

Табл.10: Ключови професии/длъжности и основни длъжностни характеристики
Компания

Код по
НКПД

83312002

„Столичен
електротран
спорт“
ЕАД

83312004

23312001

72231015

Професия/Длъжност

шофьор автобус,
електрически

шофьор на съчленен
тролейбус

ватман

стругар/мобилен с
цифрово управление
струг III-та
квалификационна
степен

Основни отговорности

Образование

Квалификация

отговаря за:
- качествен и безопасен превоз на
пътници по определени маршрути и
разписания;
- опазването на поверения му
електробус (автобус с електрическо
захранване)
отговаря за:
- качествен и безопасен превоз на
пътници по определени маршрути и
разписания;
- опазването на поверения му
тролейбус

средно

отговаря за:
- качествен и безопасен превоз на
пътници по определени маршрути и
разписания;
- опазването на поверения му трамвай

средно

измерване и обработка на бандажни
гривни на трамвайни мотриси
отговаря за:
-качеството и срока на възложената му
работа по обслужване и ремонт на ПС;
-правилната експлоатация и
опазването на поверените му машини,
съоръжения и инструменти;
-предоставените му материали;

средно
специално,
средно общо
и специална
подготовка

правоспособност за водач
на автобус, съгласно
изискванията на ЗДП и
нормативната уредба,
касаеща длъжността;
II-ра квалификационна
степен
правоспособност за водач
на автобус, съгласно
изискванията на ЗДП и
нормативната уредба,
касаеща длъжността;
II-ра квалификационна
група по
електробезопасност
правоспособност за водач
на трамвай, категория
„Ттм“,
II-ра квалификационна
група по
електробезопасност
4-5 години професионална
практика;
II-ра квалификационна
степен по
електробезопасност;
-периодичност на
потдръждаване на
квалификационната група –
1 година
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средно

Изискуеми нива на
дигитална
компетентност
няма изрично
постановени

няма изрично
постановени

няма изрично
постановени

няма изрично
постановени

-здравето и безопасността си, както и
за здравето и безопасността на другите
лица, работещи в обсега на дейността
му, в съответствие с квалификацията
му и дадените му от работодателя
инструкции.
74122003

електромонтьор
в
подстанция
в под.
„ТЕ и ЗП“

отговаря за ремонт, поддръжка и
обслужване на токоизпративелни
станции

висше,
средно
специално

21446042

инженер
инвеститорски
контрол

висше, ОКС
„магистър“
или
„бакалавър“

25226003

главен специалист
инкасова дейност

7412-

електромонтьор

отговаря за прилагане на свързаните с
дейността на поделението
технологична и конструктивна
документация и оборудване. Участва в
разработването на инвестиционната
дейност на поделението, техническото
равнище и качеството на
разработените от него проекти и
сметни документации
отговаря за функционирането и
поддръжката на автоматизираната
система контрол и управление на
превозите (АСКУП) и
автоматизираната система за
таксуване на пътниците (АСТП).
Контактува със специализирани
фирми за привличане на консултанти
по въвеждането на нови
информационни технологии в
работата на Дружеството
отговаря за:

на
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специалност
„електротехника“, ел.
обзавеждане, електроника.
Професионална практика 4
години; IV-та
квалификационна група по
електробезопасност
електроинженер или
машинен инженер

няма изрично
постановени

висше,
средно
специално

обучение на работното
място до 1 година;
I-ва квалификационна
степен

работа с
компютърна
техника, оператор
на АСКУ

средно

ел. техник, ел. монтьор с

няма изрично

компютърна
грамотност

„Столичен
автотранспо
рт“ ЕАД

2009

МПС III-та кв.ст. в
депо

81892023

оператор, зареждане с
гориво

72223011

шлосер

- нормалното функциониране на
електрическите мрежи, инсталации и
агрегати в депото;
- правилната експлоатация и
опазването на поверените му
повдигателни уредби, устройства и
приспособления;
- съоръженията и инструментите, с
които работи;
- предоставените му материали;
- здравето и безопасността си, както и
за здравето и безопасността на другите
лица, работещи в обсега на дейността
му, в съответствие с квалификацията
му и дадените му от работодателя
инструкции
отговаря за:
-зареждане на автобусите на
предприятието с гориво;
- изготвя вярно и в срок всички
справки за разход на гориво и други
нефтени продукти;
-вписва в пътния лист на шофьора
зареденото количество гориво и
отпуснатите гориво-смазочни
материали;
- ежедневно прави съпоставка на
данните от компютъра с тези по описа
Извършва/отговаря за:
-шлосерска обработка;
-разчертава чертежи на детайли и
отливки със сложна конфигурация;
-пробива отвори на трудно достъпни
места, както и в отговорни възли,
детайли и конструкции
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техническо

III-та квалификационна
степен;
4-5 години професионална
практика;
III-та квалификационна
степен по
електробезопасност

постановени

средно
образование

няма посочени

няма изрично
постановени

основно,
средно,
среднотехническо

няма посочени

посочено е, че не се
изискват

„Бургасбус“
ЕООД

74122020

монтьор на енергийни
източници и зарядни
устройства за
електрически
превозни средства

-монтиране и демонтиране на
меховете на съчленени автобуси;
-монтира врати и прозорци;
- и други.
длъжност в проекция
очаква се въвеждането й до една
година

-

-

-

Както е видно от табл. 10, за най-значимите длъжности, тези без които основната дейност на кампаниите би била невъзможна, а
именно „водач на превозно средство“ (съответно шофьор на електробус, на тролейбус и ватман) не се изискват дигитални умения, а
необходимото ниво на образование е средно.
Длъжността „монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства“, подадена от
„Бургасбус“, все още не е налична в компанията. До една година обаче се предвижда да има така длъжност. Към момента се търси
финансиране за изграждан на фотоволтаична инсталация. Предстои процедура за избор на строителна фирма за изграждане на нови
мощности.
Необходимостта от разработване на дигитални профили на избраните професии/длъжности от икономическа дейност 49.31 е
видна от липсата на специфични изисквания в длъжностните характеристики. Обичайната практика е да се наемат хора, без
поставянето на предварително изискване за наличието на определено ниво на дигитални умения и едва след това, тези хора да бъдат
обучавани на място в необходимите дигитални умения.
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2.2.3. МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СЕКТОРА
Използваната методология за целите на настоящия секторен анализ е
разработена като са отчетени следните фактори:
(1) основните и специфични цели на проектното задание;
(2) специфичните особености на сектора;
(3) срока за изпълнение на проекта.
Тя се основа на апробирани и доказали своята ефективност методи и практики за
оценка на професионални умения и компетентности. Съобразена е и с изискванията за
последващо разработване на средносрочни и дългосрочни прогнози и програми за
професионално развитие като елемент от цялостната стратегия за развитие
дигитализацията в сектора.
Комбинирано се прилагат качествени и количествени методи за анализ с цел
максимизиране на предимствата и минимизиране на недостатъците на съответните
методи. От качествените методи за тази част на анализа са приложени анализ на
документи (desk research, и вторичен анализ на данни и дълбочинно интервю, а от
количествените – анкетно допитване. Всеки един от тези методи ще бъде представен
накратко и ще бъде обоснован изборът му.
Анализ на документи (desk research). Анализът на документи е метод, които
позволява да се изследват различни социални процеси и явления въз основа на
съпътстващата ги документация. Този метод имат особена стойност на първия етап от
изучаването на всяко едно проучване, за това той по правило предхожда прилагането на
други методи. В конкретния случай, изчерпателният анализ на документите дава
възможност в началото на проучването да се формулира холистичен поглед върху
дадената длъжност/професия и да се идентифицират основните й характеристики, в
това число да се оцени степента на нейната значимост и функционалните отговорности.
Предимствата и ограниченията на метода са обобщени в таблица 11.
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Табл. 11: Предимства и ограничения на анализа на документи (desk research)
-

Основни предимства
достъпност;
ниски разходи за приложение;
насърчава изследователската
иновативност и изобретателност по
отношение на подбора на
документални информационни
източници;

-

-

Основните му ограничения
не е подходящ за оценка на
нагласи, нужди или
удовлетвореност от услуги и
политики;
някои документи не са публично
достъпни.

Вторичен анализ на данни. Както се подразбира от наименованието му, този
метод се основава на данни, които вече са налични. Те биват два основни типа:
вътрешни и външни (вж: фиг.1).
Фиг. 1: Вторичен анализ на данни
вторични данни

вътрешни данни

готови за
ползване

външни данни

количествени
данни

нуждаят се
от
дообработка

качествени
данни

Вторичните данни са тези, които са набрани и обработени по друг повод,
съхранени са на някакви материални носители и са достъпни за изследователите.
Независимо, че са събрани с друга цел, данните могат да бъдат използвани и с оглед
решаването на конкретните изследователски проблеми. Често на вторичните данни
обикновено се гледа като на нещо недостатъчно привлекателно и престижно. А
логиката на изследването би трябвало да бъде точно обратната: едва след като
изследователите се убедят, че не съществуват нужните вторични данни, които да
свършат работа, те следва да се обърнат към по-сложните, по-скъпите, по-трудоемките
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и по-тромавите процедури за събиране на първични данни. Предимствата

и

ограниченията на метода са обобщени в таблица. 12
Табл. 12: Предимства и ограничения на анализа на вторичния анализ на данни
Основни предимства

Основни ограничения

 (1) бързина и оперативност.

Осигуряването на подобни данни става
много по-бързо
отколкото набирането на първични
данни;

(2) ниска себестойност.
Вторичната обработка се извършва с
много по-малки разходи за труд;
(3) минимизира риска от
методологически грешки и неточности
при обработката.

(1) откриване на подходящи вторични
данни. Тъй като данните са произведени
по друг повод и от други лица или
институции, те трудно могат да
съответстват на настоящите цели;
(2) разминаване между целите и
естеството на наличните вторични
данни. То може да се разглежда по три
линии: (а) използваните мерни единици
(3) често вторичните данни са измерени с
единици, които не са пригодни за
конкретните цели; (б) дефиниции на
категориите; (в)времева отдалеченост
(4) вторичните данни почти винаги
страдат откъм тяхната „свежест”, т.е. те
се отнасят за минали периоди;
(5)изискваната
точност
на
вторичните
данни.
Оригиналният
източник е за предпочитане по няколко
причини: (а) в него е обяснен начинът на
събиране на данните и на тази основа
може да се прецени доколко те
съответстват по точност на целите на
настоящото изследване; (б) оригиналният
източник
спестява
рисковете
от
неточности при копирането на данните,
каквито съществуват при вторичните
източници; (в) в оригиналния източник е
показана цялата налична вторична
информация, докато вторичните като
правило съдържат само част от нея; (г)
оригиналният източник е съпроводен с
различни обяснения и бележки към
различните части на данните.

В някои случаи е възможно съществуването на няколко източника с интересуващите ни
вторични данни. Това поражда задачата да се избира между тях. Критериите за избор,
които могат да бъдат използвани за тази цел са:
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 доколко подходящи са данните? – Подходящи данни са тези, които отговарят на
представените по-горе изисквания;
 с каква цел са събирани и публикувани данните? – Данните, събирани с някаква
бизнес цел са значително по-рискови от тези, събирани с аналитична цел;
 коя е организацията, събирала данните? – Престижът, репутацията и опитът на
организацията се отразяват и върху качеството;
 с какви ресурси е разполагала организацията? – Финансовите, кадрови,
технически, интелектуални и организационни ресурси са в пряка връзка с
качеството;
 с помощта на каква методология е събрана информацията? Изчерпателно или
извадково е изследването? Какъв модел е извадката? Доколко надежден е
използваният метод? Каква е била и как е осъществена полевата работа?;
 как са представени данните? – Подходящо подреждане в таблици и фигури и
сравняване на показаните данни с направените изводи.
Дълбочинно интервю. Дълбочинното интервю е от групата на качествените
методи за анализ и се прилага, когато трябва да се отрази мнението на лица с експертни
познания по интересуващата ни проблематика. Експерти са лица с висока степен на
информираност в специфична област. Това са не само професионалисти, но също и
хора, които, поради различни обстоятелство, имат повишен интерес и натрупан опит и
познания в дадена област. Експертите за дълбочинно интервю се подбират
типологично, като броят обикновено варира между 10 и 25/30 човека. Интервюерът
работи с предварително подготвен въпросник, но той не длъжен да спазва техния ред и
формулировка. От него се изисква да се задълбочи в предварително определените
тематични кръгове, така че да получи от своя събеседник възможно най-богата и
разнообразна информация, включително

и такава, която е в разглежданата

проблематика, но изследователят не е предвидил при подготовката на изследването. За
целта интервюерът трябва да води разговорът свободно и да променя реда, характера и
формата на въпросите (вж. табл.13)
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Табл.13: Предимства и ограничения на дълбочинните интервюта
Основни предимства

Основни ограничения

- висока степен на валидност и
релевантност на емпиричната
информация;
- гъвкавост при поставянето на
въпросите;
- възможност за получаване на повече от
предвидената информация.

 -разговорът не се документира в писмен
вид в момента на провеждането му, а се
прави аудиозаис;
 - възможност интервюираният да откаже
да бъде записван;



Анкетно допитване. Анкетното допитване е специфична техника за събиране
на количествена емпирична социологическа информация. То може да бъде проведено в
два

варианта

представително

и

типологизиращо.

Разграничението

между

представителното и типологичното изследване се прави въз основа на характера на
извадката, с която се работи. При представителното анкетно допитване се работи с
представителна извадка. За да изследваме генералната съвкупност правим извадка, а
след това пренасяме получените данни върху генералната съвкупност. За да бъде една
извадка представителна, тя трябва да повтаря структурата и основните характеристики
на генералната съвкупност. При типологизиращото анкетно допитване се работи с
т. нар. типологична извадка. Тя също позволява от изследваното множество резултатът
да се пренесе върху генералната съвкупност. При този тип извадка се вземат равен брой
единици от различни сегменти на генералната съвкупност, като за разлика от
представителната извадка, броят им не съответства на дела на тези сегменти в
структурата на генералната съвкупност. В конкретния случай типологичната извадка
на

икономическа

дейност

49.31

включва

следните

компании:

„Столичен

електротранспорт“ ЕАД; „Столичен автотранспорт“ ЕАД, Бургасбус“ ЕООД, гр.
Бургас.
Основания за избор на метода: Анкетно допитване е популярен и ефективен
метод за набиране на количествена емпирична информация. Тя се набира посредством
предварително изготвен въпросник, който се предоставя за попълване на респондентите
(изследваните лица). Въпросникът и респондентите се определят, според заданието на
проекта и спецификата на тематичния секторен анализ.
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Табл.14: Предимства и ограничения на анкетното допитване
Основни предимства

Основни ограничения

(1) възможност за максимален обхват
(1) вероятност от недостатъчно
на целевата група;
адекватно възприятие на някои от
(2) количествено измерение на
въпросите от страна на респондентите;
резултатите;
(2) неточности и непълнота при
(3) възможност за математикопопълването на въпросниците;

статистическа обработка на събраната

емпирична информация;
(4) бързина при събирането и
обработването на информацията.
За целите на секторните анализи по проект „Партньорство в дигитална среда“
бяха разработени три въпросника, предназначени за набиране на необходимата
емпирична информация от различни йерархични и компетентности перспективи и
отнасяща се до актуалното състояние на дигитализацията в сектора, както и за
очакванията за бъдещото развитие. Обзор на съдържателната структура на трите
въпросника е представена в таблица 15 Всяка от анкетните карти е предназначена за
различни категории респонденти, като по този начин се получава 360-градусова
обратна връзка (поглед) към проблемите на дигитализацията.
Табл. 15: Обзор на съдържателната структура на въпросниците на
анкетното допитване
Въпросник №1
собственик,
изпълнителен
директор,
мениджър/ръководител отдел „Човешки
Респонденти
ресурси и други
Основни елементи
Тип информация
Наименование на компанията, формата на
Идентификационна информация
собственост, длъжност на
интервюираното лице; данни за контакт
набира информация за текущото равнище
Раздел I: Актуално състояние
на дигитализация; прогнозните очаквания
за възможни нововъведения, с оглед
подобряване на дейността на компанията
през следващите 5 години; кадровия
потенциал и по-точно очакванията за
появата на нови длъжности/професии и
необходимостта от централизация на
персоналната отговорност при
въвеждането на съвременни дигитални
устройства и технологии.
Раздел II: Обучение и повишаване на посветен на обучението и повишаването
на квалификацията на работниците и
квалификацията
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служителите в областта на дигиталните
умения/компетентности и прогнозиране
на необходимите нови специфични
дигитални умения за определени
длъжности/професии през следващите
1/3/5 години
Раздел III: Влияние на пандемията от Набира информация относно оценката на
COVID-19 върху сектора на транспорта въздействие върху градския транспорт на
противопандемичните мерки, както и на
значението на дигитализацията във връзка
с променените условия на труд и
комуникация
ДОПЪЛВАЩИ АНАЛИЗИ
Въпросник № 2
партньори на равнище предприятие –
представители на синдикални
Респонденти
организации и представители на
работодателите
Основни елементи
Тип информация
Сектор; длъжност; представител на
Идентификационна информация
ръководството на партньорската/те
организация/и
определяне
на
влиянието
на
дигитализацията върху начина на работа;
организацията
и
координация
на
Съдържателна насоченост
работните дейности; взаимодействието
между служителите и връзките с
клиентите; отражение на COVID кризата
върху процесите на дигитализация в
предприятието; приоритетните за сектора
и предприятието области на въздействие,
от глeдна точка на навлизането на новите
технологии и техният ефект върху
работната
среда;
гарантиране
на
човешкото достойнство при наблюдение и
надзор при работа с ИТК и примери за
социално партньорство в условия на
технологично обновление.
Въпросник № 3
партньори на равнище
сектор/икономическа дейност:
Респонденти
представители на синдикални
организации; представители на
браншовите и представителни
работодателски организации
Основни елементи
Тип информация
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Данни на ръководител/експерт на
браншова работодателска
структура; наименование на структурата;
данни за ръководител/експерт на основен
член на КНСБ
експертна оценка на икономическата
дейност/отрасъла от гледна точка на тип
продукт/услуга, която предлага; очаквани
промени в технологичното равнище на
икономическата дейност/отрасъла и
съответстващите им дигитални умения;
оценка на наличието, търсенето и
предлагането на работна сила и др.
Експертна оценка на въздействието на
дигитализацията върху работните места и
условията на труд в съответната
икономическа дейност/отрасъл.

Идентификационна информация

Раздел I: Анализ на потребностите от
дигитални умения в съответната
икономическа дейност

Раздел II: Промени в условията на
труд, в организацията на работа и в
работните отношения за заетите

Методика на събиране и обработка на емпиричната информация. Обработката
на информацията, събрана чрез анкетните карти, минава през няколко етапа: (1)
определяне на представителите на включените в изследването предприятия, които да
отговарят за попълването на въпросниците; (2) установяване на контакти с екипа на
изследването и оказване на необходимата методологическа помощ при попълването на
въпросниците; (3) попълване на анкетните карти от съответните респонденти и
предаването им на ключовия експерт за по-нататъшна обработка; (4) интегриране; (5)
структуриране; (6) извличане на информация с цел анализ; (7) анализ на получената
информация и тълкувателното ѝ и графично представяне.
Интегрирането

на

първичната

емпирична

информация

се

извърши

посредством въвеждането и обработката на входните данни от анкетните карти.
Анкетните карти са попълнени на хартия, след което са въведени в MS Excel
електронна таблица. Интегрираните таблици от Excel се добавят в MS Access база
данни, за да се улесни окрупняването и последващата им обработка.
Структурирането на информацията се извършва като базата данни “Anketi“
обединява цялата информацията от анкетите. Базата данни се състои се от таблици,
които съдържат информацията от всяка една от анкетните карти. Така структурираната
информация в последствие позволява извличане на данни в разнообразни сечения и
формати.
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Извличането на информация с цел анализ става след структурирането на
информацията в гореописаната база данни, за целите на представяне на разнообразни
сечения и агрегирания, които от своя страна пък позволяват извършването на
определени сравнения. Получените „сечения” се представят и в графичен вид за
онагледяване на резултатите и направените въз основа на тях изводи.
Анализът и представянето на информацията

стават възможни след

съответната обработка на изходните емпирични данни и тогава се пристъпва към
техния експертен анализ. В процеса на неговото изпълнение, резултатите от
емпиричния анализ се сравняват с резултатите от документалния анализ (desk
research) с цел измерване степента на съответствие между професионалните
компетенции на служителите и техните умения и квалификация, както и за изработване
на предложения за евентуално бъдещо развитие на дигиталните умения и компетенции
в икономическа дейност 49.31 – градски и крайградски транспорт.

2.2.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ
УМЕНИЯ В СЕКТОРА
В настоящия параграф се представят обобщените резултати от проведеното
емпирично социологическо изследване по метода на анкетното допитване.
Необходимата за целите на секторния анализ емпирична информация бе набрана с
посредством три анкетни карти (въпросници), насочени към три различни групи
респонденти.
Обща информация. Изследването се проведе в три големи компании от сектора
на градския и крайградски транспорт: „Столичен електротранспорт“ ЕАД; „Столичен
автотранспорт“ ЕАД, Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас. Правната форма на две от
компаниите е Еднолично акционерно дружество (ЕАД), а една – Еднолично дружество
с ограничена отговорност (ЕООД) (вж.: табл. 16)
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Табл. 16: Правна форма на компаниите, включени в изследването
Кампания

Правна форма
ЕАД

„Столичен
електротранспорт“
„Столичен
автотранспорт“

ЕООД

предимства

недостатъци

-не отговаря
пряко със
своето
имущество към
кредиторите за
задълженията
на
дружеството;
-възможност за
бързо и лесно
усвояване на
активите

-сложна
и
формализирана
процедура по
регистрация;
- високи
регистрационни
такси.

„Бургасбус“

предимства

недостатъци

- лесна процедура
по регистрация;
-ниски
регистрационни
такси

отговаря за
задълженията на
дружеството с
дяловата си
вноска в капитала
на дружеството.

И трите компании са общинска собственост. Въпросниците в „Столичен
електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ са попълнени от ръководител
отдел „Човешки ресурси“, а въпросникът на „Бургасбус“ е попълнен от ръководител
„ЕОТ“.
Въпросник №2 е попълнен от партньори –представители на синдикални структури в
компаниите, Въпросник № 3 от партньори на равнище сектор – в случая СТСБ.
Тъй като съдържателната структура на Въпросник №2 и Въпросник №3, на
практика преповтарят теми и проблеми, включени във Въпросник №1, при представяне
на резултатите от емпиричното социологическо изследване, се следва структурата на
Въпросник №1, чийто емпирични данни се допълват с тези от другите два въпросника.
Раздел I: Актуално състояние
Раздел I набира информация за текущото равнище на дигитализация;
прогнозните очаквания за възможни нововъведения, с оглед подобряване на дейността
на компанията през следващите 5 години; кадровия потенциал и по-точно очакванията
за появата на нови длъжности/професии и необходимостта от централизация на
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персоналната отговорност при въвеждането на съвременни дигитални устройства и
технологии.
Ниво на дигитализация
Въпреки голямото сходство между включените в изследването компании, към
настоящия момент, нивото на дигитализация в тях се определя по различен начин и
попада в три различни категории (вж.: табл. 17)
Табл. 17 Ниво на дигитализация на компаниите
Столичен
електротранспорт
Ниско
дигитални технологии
(компютри, специализиран
софтуер и др.) се
използват на базово
равнище, предимно за
целите на
административната
дейност;
когато единични операции
или процеси са
автоматизирани (например
автоматизирана
обработка на поръчки)

Бургасбус

Столичен автотранспорт

Средно
дигитални технологии се
използват в
административната
дейност и част от
основната дейност на
компанията;
когато свързани помежду
си процеси са
автоматизирани и
обединени заедно
(например: управление на
веригата на доставки);

Високо
преобладаваща част от
основните дейности са
дигитализирани
посредством използването
на широк набор от нови
технологии –
специализиран софтуер,
роботи, изкуствен
интелект, сензорни
технологии и др.;
когато множество системи,
поддържащи бизнес
процеси и информационни
потоци, са интегрирани в
системи за управление.
Най-вероятно различията в нивото на дигитализация се дължат не толкова на

фактическото състояние, а на различните възприятия на респондентите, попълнили
въпросниците. Възможно е някои от тях да са дали неточна оценка, поради
недостатъчната експлицитност и/или възможно двусмислие във формулировките. Ето
защо, на етапа на методологично съгласуване с възложителя на настоящия секторен
анализ, аз настоявах, емпиричната информация да се набира, не чрез анкетно
допитване, а чрез интервю. Наличието на опитен интервюер, запознат в детайли с
целите и задачите на проекта би могъл да „осветли“ евентуалните неясноти и да улесни
правилното възприятие на въпросите от страна на респондентите.

90

Естествено

присъщият

субективизъм

на

възприятията

и

оценките

на

респондентите следва да се има предвид и при тълкуването на останалите емпирични
данни.
Използвани дигитални технологии към настоящия момент

Важно! При тълкуването на данните от емпиричното социологическо
изследване трябва да се вземат под внимание два важни фактора, които има вероятност
да са оказали влияние върху резултата: (1) предметът на изследване –
дигитализацията е сложен, многоизмерен, труден за еднозначна операционализация,
което може до неразбиране и/или нееднозначно тълкуване на някои от въпросите и
техните опции за отговор. Това важи с особена сила за въпроси А2 и А3 от Въпросник
1; (2) техниката за набиране на емпирична информация – при типологични
изследвания (каквото е настоящото) и сложна предметна област, от методологична
гледна точка, по-подходящо би било емпиричната информация да се набира
посредством интервю, а не чрез анкетно допитване. Наличието на опитен интервюер,
запознат в детайли с предметната област, целите и задачите на проекта би могъл да
„осветли“ евентуалните неясноти, съдържащи се във въпросите и опциите за отговор и
по този начин да улесни правилното им възприемане от страна на респондентите, а и би
гарантирало по-висока степен на надеждност и валидност на самото изследване. В
случай емпиричната информация е набрана посредством анкетно допитване, съобразно
методологичните инструкции на МТСП като изпълнител на Дейност 1 по проекта.
На въпроса: какви дигитални технологии се използват в компанията към
настоящия момент, за улеснение на респондентите са зададени общо 12 категории на
дигитални технологии и съответстващите им конкретни продукти и вариации. Тези
категории са: (1) специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект
(ССПиИИ)59; (2) дигитална свързаност и/или интернет на нещата (IoT) (ДСиИН); (3)
роботи; (4) сензори за регистриране на информация (СензориРИ); (5) 3Д принтери; (6)
онлайн платформи за сътрудничество и комуникация; (7) облачни технологии; (8)
софтуер за киберзащита; (9) киберфизични системи; (10) блокчейн технологии; (11)
мобилни приложения/ платформи (МПиП);

(12) виртуална реалност и смесена

реалност (VR/AR). Тъй като така изброените варианти на дигитални технологии не
изчерпват всички възможни, на респондентите е предоставена и възможността да
добавят и други. Никой обаче не се е възползвал от нея.

59

С обозначените в скобите абревиатури, технологиите присъстват на диаграмата.
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Важно е също така да се отбележи, че някои от зададените категории са близки
по между си, родово свързани и по тази причина трудно отграничими една от друга,
особено за неспециалист.
От получената информация е видно, че компаниите, към настоящия момент,
използват различни дигитални технологии в своята дейност, като с най-голям
технологичен асортимент разполага „Столичен автотранспорт“ (вж.: граф.. 22). В
компанията се използват 6 от общо 12-те зададени във въпросника категории дигитални
технологии. Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект. В „Бургасбус“
се прилагат общо 5 от категориите, а в „Столичен електротранспорт“ едва 2. Това
разминаване е възможно да се дължи на различно тълкуване от страна на
респондентите на отделните категории дигитални технологии, представени във
въпросника.

Граф. 22: Дигитални технологии използвани в компанията към
настоящия момент
12
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Първата категория дигитални технологии – „специализирани софтуерни
продукти и изкуствен интелект“, съдържа общо 22 разновидности – софтуерни
продукти с различно предназначение. Най- много от тези разновидности, общо 11, се
използват в „Столичен автотранспорт“ и те са: софтуер за управление на
документооборота; финанси и счетоводство, управление и планиране на ресурси
(ERP), инвентар и складови наличности, графици и екипи; калкулация на сметки и
платежни документи; инструменти за продуктивност и отдалечена работа;
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софтуер за управление и поддръжка на транспортните средства (CMMS); софтуер
за планиране на маршрути; софтуер за управление на трафика. В другите две
компании – „Столичен електротранспорт“ и „Бургасбус“, респондентите са посочили,
че се използват само 4 от общо 22-те разновидности, а в „Столичен електротранспорт“
– една две – софтуер за документооборот и софтуер за дигитална свързаност и/или
интернет на нещата (IoT).
Така посочените от респондентите категории дигитални технологии и техните
специфични разновидности, които се използват към настоящия момент, на практика
потвърждават оценката на общото ниво на дигитализация, посочено при отговора на
първи въпрос (вж. табл.17).
Очаквани потребности от въвеждане
компаниите през следващите 5 години

на

дигитални

технологии

в

С въпрос А3, респондентите бяха помолени да отговорят кои от изброените
технологии, е необходимо да бъдат въведени в компанията през следващите 5 години?
Опциите за отговор бяха идентични с тези във въпрос А2. Така че резултатите от двата
въпроса следва да се разглеждат като огледални един на друг, т.е. да са пропуснати
опциите, посочени при отговор на предходния въпрос (защото те вече са налични), и да
са посочени опции, които не са налични към момента, но са очаквани/желани за в
бъдеще. В този смисъл следва да се тълкуват резултатите от въпрос А3. Както е видно
от графика 23, респондентите от „Столичен електротранспорт“ и „Бургас“ са
посочили като необходими двойно повече специализирани софтуерни продукти – общо
8, в сравнение с наличните им към момента – 4.
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Граф. 23: Дигитални технологии, които е необходимо да бъдат
въведени през следващите 5 г. с оглед подобряване дейността на
компанията
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Освен увеличения брой специализирани софтуерни продукти, в двете компании
се счита за необходимо въвеждането

на сензори за регистриране на информация

(сензориРИ), а също и на онлайн платформи за сътрудничество и комуникация
(ОПСК), без обаче да се уточни които точно от платформите са желани. Вероятно се
счита, че посочените разновидности на платформи са взаимозаменяеми и която и да е
от тях би била полезна. За подобряване дейността на „Столичен електротранспорт“ ще
са необходими също така и въвеждането на дигитална свързаност и интернет на
нещата (ДСиИИ), киберзащита, мобилни приложения и платформи (МПиП), а също и
виртуална и смесена реалност (ВиСР)60 (вж.: граф.23).
Както е видно от графика 22, към настоящия момента, „Столичен
автотранспорт“ разполага с най-голям набор от дигитални технологии. Вероятно
респондентът счита, че те ще са достатъчни и за следващите пет години и при отговора
на този въпрос А3, не е отбелязал други такива, освен блокчейн технологии. Това е
метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява
непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани
помежду си и кодирани криптографски. Това осигурява хронологична цялост на
веригата и гарантират сигурността на данните, защото не позволява тяхното
модифициране. Значението на проследяването чрез блокчейн не се ограничава само до
ефективността на доставката. Той е приложим и за работата на отделни превозни
средства в рамките на автопарка. Когато голяма компания или малък бизнес иска да

60

Същността на всяка една от тези дигитални технологии е разяснена във въпросника.
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закупи превозно средство за доставка втора употреба, блокчейн може да помогне за
удостоверяване на информацията за миналите характеристики на превозното средство
и историята на поддръжката му. Транзакциите във веригата за доставка на части за
камиони и автомобили също преминават на базирани на блокчейн системи. Би могло
да се предположи, че подобна технология ще е добре да притежават и другите две
компании, включени в изследването, но техните респонденти не са отбелязали тази
опция.
Ефект от дигитализацията върху дейността на компаниите
Ефектите от дигитализацията върху дейността на компаниите са разнообразни
и, в някои аспекти, разнопосочни. Те биват както положителни, така и отрицателни от
гледна точка на работниците и служителите. Положителният ефект се изразява главно в
това, че улесняват и оптимизират определени дейности, а отрицателният ефект – в това
че налагат по-високи изисквания към квалификацията на персонала, а в някои случаи
директно елиминират необходимостта от дадена работна позиция/длъжност.
Като е видно от графика 24, респондентите и от трите компании единодушно
смятат, че дигитализацията оказва следните ефекти върху дейността на компанията: (1)
автоматизира и оптимизира основните процеси и дейности; (2) повишава
производителността на труда и (3) води до подобрение в условията на труд.
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Граф.24: Ефект на дигитализацията върху дейността на компанията
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По отношение на другите възможни ефекти е налице различен поглед, от страна на
респондентите на трите компании, включени в изследването. Така например,
представителите на „Столичен автотранспорт“ и „Бургасбус“ смятат, че освен
горепосочените ефекти, дигитализацията влияе и върху: (1) условията на труд като ги
подобрява; (2) необходимостта от по-високо квалифицирани работници и служители
и като (3) затруднява и усложнява работния процес. Представителят на „Столичен
автотранспорт“ смята, че дигитализацията води и до по-голяма прозрачност на
работните и управленски процеси, а този на „Бургасбус“, че гарантира устойчивост
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на компанията. Респондентите от „Столичен електротранспорт“ и „Столичен
автотранспорт“ са на мнение, че освен положителни ефекти, дигитализацията има е
негативни, като загуба на работни места, например (вж.: граф.24). В тези две
компании, отговорността за дигитализацията се носи от висшето ръководство, в лицето
на изпълнителния директор и Съвета на директорите. Те са тези, които вземат решения
за въвеждането на нови технологии. В „Бургасбус“ пък няма централизирано звено,
което конкретно да отговаря за този тип дейност. Там предложенията за въвеждане на
нови софтуерни продукти/технологични нововъведения се подават при възникване на
необходимост от съответния служител/работник.
Ефект от дигитализацията върху дейността на компаниите
Основен фактор, който възпрепятства дигитализация в компаниите в сектора
на градския транспорт, според единодушното мнение на респондентите е липсата на
достатъчно средства, т.е. размерът на инвестициите, които са необходими (вж.:
граф.25).
Граф.25: Фактори, които възпрепятстват дигитализацията в
компаниите
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Представителите на „Столичен автотранспорт“ и „Бургасбус“, отбелязват като
значим фактор и недостатъчната квалификация на служителите. Друг възможен
фактор, който би могъл да възпрепятства и/или забави процесите на дигитализация,
според представителя на „Столичен автотранспорт“ е наличието на други приоритети.
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Следва да се има предвид, че така посочените фактори са взаимообвързани и
следователно взаимно подсилващи се.
С активното навлизане на новите технологии в сектора на транспорта през
последните години, би следвало да се очаква и появата на нови длъжности/професии в
компаниите от икономическа дейност 49.31. Такива например са се появили в
„Бургасбус“ и това са: системен оператор, на която са назначени двама души и сервиз,
където са назначени 5 души. В резултат на процесите на дигитализация, в компанията
се обособява и цяла нова структура, а именно – отдел „Електроника“. Що се отнася
до другите две компании, включени в изследването – „Столичен електротранспорт“ и
„Столичен автотранспорт“, навлизането на новите технологии не е довело до появата
на нови длъжности/професии.
Раздел II: Обучение и повишаване квалификацията на работниците и служителите
в областта на дигиталните умения/компетентности
Раздел II на Въпросник 1 набира емпирична информация за квалификацията на
работниците и служителите в областта на дигиталните умения и компетентности,
възможностите за обучение и квалификация, начините за проверка и валидиране на
наличните умения и др.
Две от компаниите – „Столичен електротранспорт“ и „Бургасбус“ разполагат
със собствени обучителни центрове, но в тях се провеждат само специализирани
обучения на водачи с вътрешни и/или външни обучители. Респондентът на
„Бургасбус“ е посочил, че в обучителния център, в който, наред със специализираните
обучения, биха могли да се провеждат обучения по общи и специфични дигитални
умения, както със вътрешни, така и с външни обучители.
Преценка на общите и специфични дигитални умения при наемане на
работници и служители
При наемане на нови служители,
длъжност/професия, използваща

ИКТ)

нивото на общите (необходими за всяка
дигитални

умения/компетентности

се

преценяват стандартно въз основа на информацията, посочена в автобиографията/CV и
въз основа на документ за завършена степен на съответстващо образование. Нивото на
специфичните (специфично за упражняването на конкретна длъжност/професия,
използваща ИКТ) дигитални умения/компетентности се преценяват въз основа на
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специализиран сертификат за специфични за длъжността/професията дигитални
компетенции. В „Бургасбус“ се практикува и тестване/практическа проверка на
специфичните дигитални умения на кандидатите за определени работни позиции.
Обучение и повишаване на квалификацията на работниците и служителите
Ако след наемане на работа на определен работник/служител се установи, че
той не разполага с необходимите общи и/или специфични за длъжността дигитални
умения/компетентности, най-често прилаганата практика е „обучение в процеса на
работа“, като му се определя ментор/настойник. Такава е обичайната практика в
„Столичен електротранспорт“ (СЕТ). В „Столичен автотранспорт“ и в „Бургасбус“
(ББ), допълват тази практика и с изпращането на съответното лице на в
квалификационен център за професионално обучение.
В компаниите, включени в изследването, няма приети стандарти и/или
процедури за проверка и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на
служителите, по следните причини:
(1) защото въвеждането на подобни стандарти, от методологична гледна
точка, не е по силите на компанията. Те следва да се разработват от
работодателски и браншови организации, в сътрудничество с външни
експерти и/или висши училища (САТ);
(2) защото наличните дигитални умения на служителите си проличават в
процеса на работа (СЕТ, САТ).
Въпреки липсата на приети стандарти и/или процедури за проверка и/или
валидиране на дигиталните умения/компетентности на служителите, респондентите и
от трите компании, смятат, че наличието на подобни стандарти и процедури са важни,
защото гарантират по-висока производителност и ефективност на работата.
Компаниите са изправени пред предизвикателството да „реагират в ход“ на
интензивното развитие на новите технологии и навлизането им сектора на транспорта.
При възникване/идентифициране на необходимост от придобиване на нови знания и
умения, компаниите изпращат свои служители на курсове/обучения за повишаване на
квалификацията, включително в областта на общите/специфични дигитални умения в
специализирани центрове за обучение Използва също така и се насърчава дуалното
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обучение (обучение чрез работа), включително по отношение на общите и специфични
дигитални умения/компетентности.
Що се отнася до мястото, където е най-удачно да се организират обученията за
повишаване на общите дигитални умения, двама от респондентите (САТ и ББ),
смятат, че това трябва да се случва комбинирано в компанията и в ЦПО. От СЕТ пък са
на мнение, че е най-добре обученията да се случват в самата компания и да се водят от
вътрешни обучители. По този начин се пести време и не се забавя особено работния
процес. Обученията по специфични дигитални умения, следва да се случват в
компанията с външни обучители (СЕТ), а също и в комбинирано в компанията и ЦПО
(САТ и ББ).
Налице и разминаване между респондентите относно това, при какви условия
е добре да се провеждат обученията по общи и специфични умения, от гледна точка на
основната дейност на компанията. Така например, представителите на СЕТ и САТ
смятат, че това трябва да се случва с откъсване от работа и платен отпуск, докато
представителят на „Бургасбус“, е на мнение, че това трябва да става без откъсване от
работа и при ползване на платен отпуск. Трудно е да се прецени, на този етап, кай от
вариантите би бил най-ефективен.
Финансирането на обученията за повишаване на дигиталните умения на
служителите, би следвало да се финансират от работодателя и/или синдикатите и
целево финансиране по проекти. Представителят на „Бургасбус“ е на мнение, че е
допустимо и финансиране поделено между работодателя и служителят, който ще се
обучава (вж.: граф.26).
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Граф. 26: Как следва да се финансират обученията за повишаване
на дигиталните умения?
1,2
1
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0,4
0,2
0
"Столичен електротранспорт"

"Столичен автотранспорт"

работодателя и синдикатите

"Бургасбус"

целево финансиране по проекти

работодятел със самоучастие от служителя

В „Столичен автотранспорт“ и „Бургасбус“ , отговорни за разработването на
графиците за обучение и квалификации, включително тези в сферата на дигиталните
умения/компетентности

са

преките

ръководители

на

отдели.

В

„Столичен

електротранспорт“ тази отговорност се носи и от ръководителя отдел „Човешки
ресурси“.
Учебните програми за обучение и квалификации, включително тези в сферата на
дигиталните умения/компетентности, се разработват от вътрешни експерти (СЕТ),
Центрове за професионално обучение (САТ) и външни експерти („Бургасбус“).
И в трите компании, включени в изследването не разполагат със собствени
обучителни програми за развитие на дигиталните умения. През последната календарна
година обучения по общи/специфични дигитални умения са проведени само в
„Столичен автотранспорт“.

Раздел III: Влияние на пандемията то COVID-19 върху сектора на градския
транспорт
В този раздел, респондентите трябваше да оценят как се отрази пандемията от
COVID-19 върху сектора на градския транспорт, в частност на дейността на самите
компании, включени в изследването.
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Граф.27: Отражение на пандемията от COVID-19 върху дейността на
компанииите
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видно от графика 27, респондентите определят като най-значимо

отражението на пандемията от Covid-19 върху приходите от продажба на превозни
документи, които бележат драстичен спад. Съответно са налице увеличени разходи за
почистване и дезинфекция. Разбира се, спада на приходите от продажба на превозни
документи е пряко следствие от намаления пътникопоток, който води и до свиване
дейността на компаниите от сектора на градския транспорт. Според респондентът от
„Столичен електротранспорт“, пандемията е променила като цяло и клиентските нужди
и изисквания. Респондентите пък от „Столичен автотранспорт“ и „Бургасбус“
отбелязват повишената необходимост от инвестиции в дигитални технологии и
усвояването на нови дигитални умения.
В

„Столичен

автотранспорт“,

смятат

да

запазят

следните

мерки,

въведени/наложени от пандемията: увеличаване на безхартиените процеси и
увеличаване на базираните на облака вътрешни услуги и процеси. От „Бургасбус“ също
посочват безхартиените процеси, като една от пандемичните мерки, които смятат да
запазят и след приключване на пандемията.
Двама от респондентите – представителите на „Столичен автотранспорт“ и
„Бургасбус“, смятат, че поради пандемията дигитализацията се е превърнала във важен
приоритет за компанията, докато според представителя на „Столичен автотранспорт“
не продуцира подобен ефект.
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ДОПЪЛВАЩИ АНАЛИЗИ

Емпиричната информация за допълващите анализи е набрана посредством
Въпросник №2 и Въпросник № 3. Техни респонденти са партньори на равнище
предприятие – представители на синдикални организации и представители на
работодателите (Въпросник №2) и партньори на равнище сектор/икономическа
дейност: представители на синдикални организации; представители на браншовите и
представителни работодателски организации. В този параграф се представят
обобщените резултати от анализираната емпирична информация.
Съдържателната насоченост на Въпросник №2 е към определяне на влиянието на
дигитализацията върху начина на работа; организацията и координация на работните
дейности; взаимодействието между служителите и връзките с клиентите; отражение на
COVID кризата върху процесите на дигитализация в предприятието; приоритетните за
сектора и предприятието области на въздействие, от гледна точка на навлизането на
новите технологии и техният ефект върху работната среда; гарантиране на човешкото
достойнство при наблюдение и надзор при работа с ИТК и примери за социално
партньорство в условия на технологично обновление.
Отражение на дигитализацията върху различни параметри на дейността
Възприятията на респондентите за това как дигитализацията се е отразила на
различни аспекти от дейността на компаниите, варират съобразно субективните им
възприятия. В таблица 18 са представени обобщените данни от изследването, като по
скалата с абревиатури са обозначени отговорите на респондентите. Абревиатурите са
както следва: СЕТ – Столичен електротранспорт; САТ- Столичен автотранспорт; ББ –
Бургасбус.
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Таблица 18: Оценка на отражението на дигитализацията върху дейността на
компаниите
Параметри на дейността
Числеността и състава на персонала
Видовете прилагани договори
Мястото на работа-преминаването към
работа от разстояние или др.
Работното време
Почивката в рамките на работния ден
Комуникацията с работещите
(включително и с работещите от
разстояние -он-лайн, от вкъщи и др.)
Контролът върху трудовите резултати, в
т.ч. и на работещите от разстояние -онлайн, от вкъщи и др.)
Фирмената политика за обучение на
заетите за придобиване на дигитални
умения, в т.ч. и в контекста на запазване на
заетостта и/или нова заетост
Изменението на механизмите за оценка и
заплащане на труда
Подобряването на баланса между трудовия
и личния живот
Безопасността на работното място
Създаването на среда, изискваща по-слабо
физическо и психическо натоварване
Въздействието на
предприятието/организацията върху
климата и околната среда
Разпределението и
координацията на работните задачи
Създаването на условия за работа в екип
Създаването на условия за
индивидуална/самостоятелна работа
Отговорностите в работата,
натоварване, яснота на изпълняваните
задачи
Изменението на съществуващите правила
(включително регламентирането на
изкуствения интелект и/или
алгоритмичното управление на работните
процеси, в т.ч. ако се прилага алгоритъм за
управление на човешките ресурси)

Много
силно

Силно

Скала за оценка
Средно
Слабо
САТ
САТ

САТ

САТ

СЕТ

СЕТ/ ББ
ББ
ББ

Не се е
отразила
СЕТ
СЕТ

САТ/ББ
САТ
ББ

СЕТ
СЕТ/ББ

СЕТ

САТ/ББ

СЕТ/САТ
/ББ

САТ

ББ

ББ

СЕТ

ББ

СЕТ /САТ
СЕТ/ББ

САТ
САТ
САТ

СЕТ

СЕТ/ББ
ББ

САТ/ББ
САТ

СЕТ
СЕТ
СЕТ/ББ

ББ

САТ

СЕТ

САТ

ББ

СЕТ

Според мнението на респондента от „Столичен автотранспорт“, дигитализацията
се отразила много силно върху:
 комуникацията с работещите (включително и с работещите от разстояние онлайн, от вкъщи и др.);
 разпределението и координацията на работните задачи.
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Всички респонденти са единодушни, че дигитализацията е оказала силно
въздействие върху:
 контролът върху трудовите резултати, в т.ч. и на работещите от разстояние онлайн, от вкъщи и др.)
Други области на силно отражение на дигитализацията са:
 мястото на работа-преминаването към работа от разстояние или др.
 създаването на среда, изискваща по-слабо физическо и психическо
натоварване
 създаването на условия за работа в екип;
 изменението на съществуващите правила (включително регламентирането на
изкуствения интелект и/или алгоритмичното управление на работните
процеси, в т.ч.

ако се прилага алгоритъм за управление на човешките

ресурси)
Според някои от респондентите, дигитализацията не се е отразила по никакъв
на начин върху следните параметри:
 видовете прилагани договори;
 работното време;
 почивката в рамките на работния ден;
 фирмената политика за обучение на заетите за придобиване на дигитални
умения, в т.ч. и в контекста на запазване на заетостта и/или нова заетост;
 изменението на механизмите за оценка и заплащане на труда.
Всички респонденти единодушно определят, че дигитализацията оказва
положително влияние върху следните аспекти на дейността на компаниите (въпрос
№2 от Въпросник №2):
 взаимодействието между работниците и служителите в предприятието;
 взаимодействието между работниците/ служителите и управляващите
(преки ръководители, отдела по управление на човешките ресурси,
управляващия екип на предприятието);
 връзките с клиентите/ ползвателите на услугата;
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 качеството

на

отношенията

в

предприятието/

организацията:

сътрудничество, интеграция.
Гарантиране на човешкото достойнство при наблюдение и надзор при работа с
ИТК

С развитието на дигитализацията, все по-голяма важност придобива въпросът за
гарантиране на човешкото достойнство при прилагане на технологии за наблюдение и
надзор при работа. Начините, по които, включените в изследването компании,
отговарят на това предизвикателство са следните:
 утвърждаване и прилагана на “Инструкция за мерките за защита на личните
данни” в, с което е регламентирано нивото на достъп до личните данни на
работниците и служителите („Столичен електротранспорт“ ЕАД );
 политики за поверителност, вътрешни правила за защита на личните данни,
етичен кодекс за защита на личните данни, инструкции за мерките и средствата
за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и
предоставяни от определен е съвет за защита на личните данни („Столичен
автотранспорт” ЕАД)
Приоритети в дейността на компаниите, от гледна точка на навлизане на
новите технологии
С навлизане на новите технологии, според оценката на респондентите, като
основни приоритети се очертават следните:
 качеството на предоставяната услуга;
 по-добра информираност, както на персонала, така и на клиентите;
 намаляване вредните емисии и повишаване на устойчивостта, чрез
цялостно обновяване на автопарка с превозни средства с ниски и
нулеви емисии;
 по-висока степен на дигитализация;
 интегрирането на информационните и комуникационните технологии в
транспортната инфраструктура;
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 внедряване на интелигентни системи за успешно постигане на повисока степен на безопасност, екологична съобразност и ефективност
на транспорта;
 внедряване на нови софтуерни продукти и др.
Така изброените приоритети, кореспондират и с приоритети, посочени от
респондентите в първото анкетно допитване, осъществено с Въпросник №1.
Според респондентите, навлизането на новите технологии и техният ефект
върху работната среда, следва да бъдат регламентирани на равнище предприятие чрез
модел (методическа рамка), заложена в колективния трудов договор или друг вътрешен
документ.
2.3. КАЗУС: ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ДЛЪЖНОСТТА
„СТРУГАР НА МОБИЛЕН СТРУГ“
Казус: стругар/оператор на мобилна система с цифрово управление за
обработка на колела и колооси
След консултации с експерти и заинтересованите страни, бе взето решение като
специфичен казус да бъде изведена длъжността „стругарна мобилен струг“, и да се
проследи нейната еволюция, в следствие на въвеждане на дигитална технология.
Длъжността е подадена за включване за целите на проекта „Партньори в дигитална
среда“ от поделение „Трамкар“ на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Основното
предназначение на поделение „Трамкар“ е да извършва ремонт на трамвайни мотриси и
ремонт на колооси за мотрисите, електрически двигатели, възли и агрегати,
производство и ремонт на резервни части и други услуги за отделните структурни звена
на дружеството.
Избраният казус е показателен за това как дигитализацията променя определени
професии и длъжности, а в някои случаи (какъвто е и настоящият) налага
комбинирането на две длъжности за осъществяването дейност, която е оптимизирана
чрез въвеждането на нова дигитална технология.
Основания за избор на длъжността:
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 уникалност не само за икономическа дейност 49.31, но и за страната61;
 значимост за дейността на компанията:
 специфика на извършваната дейност;
 отчетлива промяна преди и след дигитализацията на дейността;
 софтуерният продукт е специално създаден за дейността по поръчка и
задание на компанията;
 размер и рентабилност на инвестицията;
 перспектива за по-нататъшно развитие и усъвършенстване.
Професионален профил и предмет на дейността: Операторът на мобилен
струг с цифрово управление извършва ремонт на трамвайни колооси. За да се вникне
по-подробно в спецификата на дейността на оператора на мобилен струг с цифрово
управление, е необходимо малко по-подробно да се представи предмета на неговата
дейност, а именно ремонт на колооси.
Предмет на дейността: Колоосите са основният елемент на подвижния релсов
състав в железниците, в частност в трамвайния транспорт (вж.: сн.4, табл. 21). В найобщи линии представляват вал, за който са закрепени колела. Заради спецификата на
движение на подвижния железопътен състав колоосите трябва да отговарят на редица
изисквания за здравина, размери и компановка. Те могат да бъдат много видове, като се
разделят в следните категории: (1) според задвижването: двигателни и свободни; (2)
според вида на колелата: бандажни, безбандажни, спицови, дискови с s-образна
форма, монолитни62. При колоосите за трамваи и метро-влакове могат да се поставят и
демпферни колела, които да погасяват вибрациите и да намаляват шума на подвижния
състав. Тъй като колоосите са много отговорни елементи, гарантиращи безопасността
на движение на превозното средство, тяхната поддръжка и ремонт е много сложен и
отговорен процес. В процеса на експлоатация колоосите получават индивидуален
номер, който се записва в техническия паспорт на конкретната колоос. Освен това в
него се отразяват всички технически проверки, профилактики и преработки.
По данни на експерти, мобилният струг с цифрово управление, с който разполага поделение „Трамкар“
на Столичен електротранспорт“ ЕАД е единствен в България.
61

За повече подробности относно спецификата на отделните видове колооси вж.: https://www.technikabg.com/koloosite-ustrojstvo-i-upotreba/
62
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Устройство на колоосите. Най-важната част от профила на колелото е тази
част, която контактува с релсата. Тя се състои от реборд и диаметър на търкаляне. В
процеса на експлоатация този профил се износва и периодично трябва да бъде
проверяван, като при установяване на отклонения, колелото се стругова на по-малък
диаметър със същия профил (вж.: фиг. 2). Благодарение на реборда подвижният състав
следва траекторията на релсовия път, защото ребордът контактува със страничната час
на главарелсата и не позволява на колелото да изпадне от релсата.

Фиг. 2: Схема на колоос

Основни размери на една колоос, на които трябва да отговаря, са следните:
 SR - Разстояние между външните повърхнини на ребордите, измерени на 10 mm
над кръга на търкаляне
SR = AR + Sd (ляво колело) + Sd (дясно колело)
 AR - Разстояние между вътрешните челни повърхнини на бандажите ;
 Sd - Дебелина на реборда, измерена на на 10 mm над кръга на търкаляне
Основните размери на профила по кръга на търкаляне са показани на чертеж
№ 96 D / 2017 СтЕлТ.
Дебелината на реборда Sd , със своя номинален и минимален размер са показани
на чертеж № 96 / 2016 СтЕлТ.
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Фиг. 3: Чертеж профил на кръга на търкаляне

Профила по кръга на търкаляне се оформя по чертеж № 96/2016 СтЕлТ за всички
типове трамвайни мотриси експлоатирани от “Столичен Електротранспорт” ЕАД. На
чертежа е показан размера на реборда – Sd nominal 22,22 mm и минималният - Sd min
16,00 mm
Въпреки всичко, при по-високи скорости или прекомерно износване на
ребордите, може да се получи дерайлиране, особено в зоната на крива. Ребордът
преминава плавно към диаметъра на търкаляне, който има много специфичен профил.
Неговата форма се дължи на факта, че колелата са неподвижно закрепени към оста и
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поради този факт се въртят постоянно с една и съща скорост. Диаметърът на търкаляне
е по-голям в частта си близо до реборда е по-малък във външния си край. При вписване
в крива поради влиянието на центробежните сили ребордът на външното колело се
опира в главата на релсата, като големият диаметър на колелото се търкаля по релсата с
по-голям радиус. В същото време от другата страна на колооста, вътрешното колело се
отдалечава от вътрешната релса и се търкаля по релсата с по-малък радиус по помалкия си диаметър на търкаляне. По този начин колооста се вписва по-лесно в кривата
и не се получава приплъзване, което би могло да доведе до ускорено и неравномерно
износване на колелата63.
Като част от основната поддръжка на релсови превозни средства, ремонтът на
колооси представлява фактор с висок разход. Поддръжката на трамвайните мотриси е
предмет на постоянен стремеж от страна на ръководството на „Столичен
електротранспорт“ ЕАД към минимизиране на разходите, като същевременно се
гарантира необходимото качество на поддръжката.
Състояние и естество на работата преди дигитализацията:

Преди

въвеждането на мобилния струг с цифрово управление, ремонтът на трамвайните
колооси се е извършвало след демонтиране на талигите от коша на трамвайната
мотриса, отделяне на колооста и транспортирне в поделение “Трамкар” за
репрофилиране на стационарна стругарска установка “Рафамед”. Времето за
репрофилиране колоосите на една трамвайна мотриса, чрез демонтиране на колоосите
обхваща период от 10 – 14 дни.
При завличане колосите на трамвайната мотриса се извършва шлайфане на
колоосите, за изравняване диаметрите колелата, на стационарна шлайф установка от
лице на длъжност “Шлайфист”. Изискването за образователно ниво, според
съответната длъжностна характеристика е „средно специално, средно общо и
професионална подготовка“. Технологията на извършване на дейността е следната:
трамвайната мотриса се вкарва в ремонтно хале, в което има обособен канал, стругарят
замерва 8-те колооси на трамвайната мотриса с механични измервателни уреди като
шублер, ъглометър и др. и преценява субективно (според опита и квалификацията си)
параметрите на необходимия ремонт. Най-важният технически параметър, който се
63

Пак там.
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определя при ремонт на колоосите е съотношението дебелина на реборд към
диаметър на бандажно колело. Съществува вероятност от неточност в измерванията, а
оттам и в степента на „престъргване“ на колоосите, което пък би могло да доведе до побързото им износване и необходимост от нов ремонт, а в някои случаи и до аварии по
време на превоз на пътници. Времето за ремонтните дейности е между 7 и 10 дни,
което е прекалено дълго време за изваждане на трамвай от експлоатация и има
опасност от нарушаване на транспортния график и разписание.
Промени

в

конкурентоспособността

следствие
на

на

дигитализацията:

компанията,

са

необходими

За

да

се

инвестиции

подобри
в

нови

технологични решения, особено що се касае за ремонтните дейност. Основната цел е
подобряване поддръжката на превозните средства с кратки престои на подвижния
състав и висока наличност на подвижния състав, за значително по-висока
икономическа ефективност. Ето защо през 2016 г. „Столичен електротранспорт“ ЕАД
прави една от най-мащабните си инвестиции в размер на около 4 млн. лв. като
закупува мобилна система за обработка на колела и колооси с цифрово управление от
типа MOBITURN®2, (вж.: сн. 1 в табл. 21) разработен от немската компания
Hegenscheidt-MDF. MOBITURN®2 е първата и единствена в света система за
обработка на колела, която идва под релсовото превозно средство. MOBITURN®2 е
специално проектиран за механична обработка на колела, колооси и спирачни дискове
на релсови превозни средства както в монтирано, така и в демонтирано състояние.
Системата може да се транспортира по железопътен или шосеен път до различни места
за разполагане. При необходимост се премества от позиция на готовност с преместващо
превозно средство по релсовата мрежа до съответното определено място64.
С внедряването на мобилната система с цифрово управление за обработка на
колела и колооси

65

коренно се променя обхвата на длъжността „стругар“.

„Конвенционалният“ стругар обработва механически стругувани детайли като сам
замерва 8-те колооси и преценява параметрите на ремонта. При извършване на
ремонтните дейности с мобилната стругарска установка (струг) MOBITURN®2,

64

За повече подробности вж.: https://hegenscheidt-mfd.com/wp-content/uploads/2018/09/Flyer-mobiturnII_2018_en_rgb.pdf
65
За краткост наричана „мобилен струг с цифрово управление“.
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трамвайната мотриса се повдига на площадка с крикове, а не се работи на канал както
при конвенционалния ремонт (вж.: сн.3, табл.21).
Стругът с цифрово управление има вграден специализиран софтуер, който
извършва измерванията на различните параметри на бандажната гривна по кръга на
търкаляне., (включително на съотношението дебелина на реборд към диаметър на
бандажно колело) и предлага икономически най-изгодният вариант, съобразен с
различните критерии. Задачата на оператора на струга е да подбере най-изгодният, от
икономична гледна точка, размер, по който трябва да се престържат всички колооси, т.
е. с най-малко снемане на метал - дебелина на реборд към диаметър на бандажно
колело. Като минимален размер е заложен този, които трябва за т. нар. „заводски
ремонт“. Той дава толеранс за експлоатация на бандажните гривни минимум 4 год. Към
настоящия момент, стругът с цифрово управление има въведени пет вида програми за
обработка на бандажни гривни, които са разработени по задание на възложителя –
„Столичен електротранспорт“ ЕАД). Изборът на програма се определя от оператора на
струга (вж.: сн.2, табл. 21). Важно е да се отбележи и още едно предимство на струга с
цифрово управление, а именно, ако при престъргване на трамвай в експлоатация се
наложи промяна в предварително зададения минимален размер дебелина на реборд,
тази промяна в програмната настройка може да се осъществи

в реално време,

посредством директна интернет връзка с програмиста от фирмата производител. Или с
други думи, възможно е промяна и актуализиране в хода на експлоатацията на
заложения софтуер. Това дава гъвкавост и фокусираност на ремонтните дейности, като
едновременно с това гарантира тяхната прецизност. Освен това увеличава и капацитета
за извършване на ремонтни дейности (вж.: табл.19)
Табл.19: Ремонтирани колооси
Депо

Общо, в т.ч.:
ТМ депо "Красна поляна"
ТМ депо "Банишора"
ТМ депо "Искър"

2020 г.

2021 г.

Отчет
бр.

Отн.дял
%

Отчет
бр.

299
131
138
30

100,0
43,8
46,2
10,0

284
118
147
19

Отн.дя
л
%
100,0
41,5
51,8
6,7

Източник: Годишен отчет за дейността на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за 2021 г.
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При доставката на машинна, фирмата производител има проведен предвиден
обучителен курс за операта на мобилната стругарска установка от фирмата доставчик, с
продължителност 5 дни.
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Табл.20: Сравнение на работните параметри преди и след дигитализацията на
ремонтната дейност
преди дигитализацията
начин на извършване на
дейността

със стационарна шлайф
установка, монтирана в
канал, под трамвайната
мотриса
От 10 до 12 дни

след дигитализацията
с мобилен струг с цифрово
управление

2 дни
време на изпълнение на
ремонта
механично, с вероятност от електронно с гарантирана
начин на замерване на
отклонения
точност и прецизност на
параметрите на
замерването
колоосите
НЕ
ДА
възможност за промяна
(в реално време, посредством
програмата/параметрите
директна интернет връзка с
на ремонта
програмиста от фирмата
производител на струга)

размер на ремонтното
хале
Брой работници

двойно по-голямо от
дължината (размера) на
трамвайната мотриса
Един

до размера на трамвайната
мотриса
Двама66
(eдин оператор-програмист, с
инженерно образование за
управление и настройка на струга и
един стругар)

необходимо ниво на
дигитални умения

не се изискват по
длъжностна характеристика

ниво 6

От сравнението, представено в таблица 18 е видно, че въвеждането на мобилната
система с цифрово управление за обработка на колела и колооси има редица
предимства, свързани с икономия на средства, време и технологичен ресурс и
подобряване на качеството и надеждността на ремонтните дейности.
Важно е да се отбележи, че обработката на колоосите, по принцип, се извършва
в рамките на автоматизиран процес на работа. Всички важни функции на машината
обаче трябва да се задават и изпълняват ръчно от оператора, чрез функционални
клавиши и менюта. Комуникацията между оператора и машината се осъществява в
диалогов режим със системата SINUMERIK 840Dsl. - тя представлява микропроцесор
За сравнение в ремонтното трамвайно депо в Белград, мобилният струг с цифрово управление се
обслужва от общо 5 човека, от които един оператор, един стругар и четирима стругари технически
помощници.
66
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за контурно (програмно) управление CNC, предназначено за

металообработващи

машини.
Табл. 21: Снимки, илюстриращи различни компоненти на Мобилна система с
цифрово управление за обработка на колела и колооси тип: MOBITTURN-2
Сн. 1: Мобилен струг с цифрово управление тип:
MOBITTURN-2

Сн. 2: Оператор на мобилен струг с цифрово
управление MOBITTURN-2

Снимка 3: Начин на извършване на ремонта с
мобилен
струг
с
цифрово
управление
MOBITTURN-2

Сн. 4: Престъргване на коолоси с мобилен струг
струг с цифрово управление MOBITTURN-2

Перспективи за развитие: Софтуерът на мобилната система с цифрово
управление за ремонт на колела и колооси тип MOBITURN®2, който се използва по
настоящем в поделение „Трамкар“ на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, може да се
надгражда с допълнителни функционалности. Подобно надграждане се предвижда във
връзка с новите 25 броя нископодови трамвайни мотриси, с междурелсие 1009 мм.,
доставени по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на
атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически
превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" по ОП „Околна среда“.
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С разрастването на капацитета на ремонтните дейности и надграждане на
възможностите на мобилната система са цифрово управление неизбежно ще се наложи
развитие и усъвършенстване на дигиталните умения и компетентности на работещите
със системата.
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РАЗДЕЛ ІІІ: БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И
ТЪРСЕНОТО НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ В
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 49.31.
3.1. ОЧАКВАНО БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 49.31
Бързото развитие на технологиите и повсеместното им навлизане в живота и
професионалните дейности налага предполага и непрекъснат процес на развитие и
усъвършенстване на дигиталните умения на заетите лица във всички сфери
икономиката, в частност и на икономическа дейност 49.31. Очакваното бъдещо търсене
на дигитални умения ще се предпоставя главно от деветте основни технологични
трансформации, съпътстващи Индустрия 4.0, а именно:
(1) Big data (Големи бази данни). Събирането и анализирането на огромни
масиви от данни, които подпомагат взимането на решения в управлението;
(2) Автономни роботи. Те взаимодействат помежду си и работят безопасно
един до друг с хората, които се учат от тях;
(3) Симулации. Позволяват преминаване от 3-D симулации на продукти към
използване на данни в реално време, за да отразяват физическия свят във виртуални
модели;
(4)

Хоризонтална

и

вертикална

системна

интеграция.

Позволява

преминаването от интеграция на компанията с клиенти и доставчици към
универсалните

мрежи

за

интеграция

на

данни,

които

позволяват

наистина

автоматизирани вериги за стойност;
(5) Индустриален интернет на нещата. Дава възможност на повече
устройства, понякога включително дори недовършени продукти, ще бъдат обогатени с
вградени компютри и свързани с помощта на стандартни технологии, което ще им
позволи да комуникират и да взаимодействат както помежду си, така и с поцентрализирани контролери.
(6) Киберзащита. Изразява се в сложно управление на идентичността и
достъпа до машини и потребители;
(7) Облачни и блокчейн технологии. Допринасят за подобряване работата на
облачните технологии, като постигат време за реакция от само няколко милисекунди. В
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резултат на това машинните данни и функционалността ще се разгръщат все повече в
облака, което ще даде възможност за повече услуги, базирани на данни, за
производствените и контролните системи;
(8) Производство на добавки. Чрез използване на 3-D печат позволяват
производство на малки партиди от определени продукти;
(9) Разширена реалност. Посредством използване на специални очила с
увеличена реалност, се подпомагат определени производствения процес. Могат да се
ползват и за обучение (Миликина 2019).
Бързото развитие на дигиталните технологии като изкуствен интелект (AI),
машинно обучение, автоматизация, роботика, облачни системи и интернет на нещата
(IoT), и всеобхватната им употреба водят до промени в ежедневието на хората и на
работното място. Скоростта и мащабите на този глобален процес с основание
предизвикват безпокойството на институции, експерти и изследователи за степента, до
която новите технологии ще трансформират радикално производствения процес и
мястото на труда в него. Ако в традиционните общества, усвояването на определени
знания и умения за професия и придобиването на нужната образователна степен са
били достатъчни за дългосрочното заемане на конкретна длъжност и професия, то днес
работната сила е изправена пред нуждата от непрекъснато актуализиране на знания и
умения, за да отговаря на динамиките на пазара на труда, навлизането на иновативни
технологии, услуги и решения, и променящите се длъжностни характеристики. Може
би най-скоростно променящите се изисквания са тези в сферата на дигиталните
компетентности, които включват комбинация от знания, умения и нагласи, и уверено и
критично използване на технологиите на информационното общество за работа,
свободно време и комуникация (Søby, 2013, с. 135). Един от икономическите сектори,
който вече търпи навлизането на дигиталните технологии, е транспортният. Ето защо,
в рамките на проведеното емпирично социологическо приучаване бяха оценени както
наличните съм момента общи и специфични дигитални умения на заемащите
определените длъжности (вж.: табл. 10), така и желаното бъдещо ниво на дигитални
умения. Обобщените данни от тази оценка са представени в табл.20 и 21
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Резултатите от проучването показват, че е налице известно разминаване между
нивото на наличните към момента общи и специфични дигитални умения и желаното
бъдещо ниво.
Представените в таблици 22 и 23 длъжности са групирани в три основни групи,
съобразно естеството на работа и наличието/отсъствието на изрично изискване в
длъжностните

характеристики

за

определено

ниво

на

дигитални

умения/компетентности. В първата група са длъжностите: шофьор на електробус,
шофьор на съчленен тролейбус, ватман, електромонтьор на МПС и шлосер. Във
втората група са длъжностите: електромонтьор на МПС III-та квалификационна
степен, електромонтьор в подстанция в под. „ТЕ и ЗП“ и оператор зареждане с
гориво. В третата група са длъжностите, изискващи най-висока квалификация от
заемащите ги лица: инженер инвеститорски контрол, главен специалист инкасова
дейност, монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически
превозни средства. Съответно наличните общи и дигитални умения, както
необходимите в бъдеще са оценявани за така обособените групи от длъжности.
Като тенденция се налага очакването в бъдеще нивото на владеене на
съответните дигитални умения да е поне с едно ниво над актуалното към момента. Това
предполага и осигуряване, от страна на работодателя, на възможности за повишаване
на квалификацията на работниците и служителите. Освен това, най-вероятно, ще се
повишат и изискванията за заемане на съответната длъжност.
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Табл. 22: Оценка на актуалното и необходимото в бъдеще ниво на общи дигитални умения за избраните длъжности
Код по
НКПД
8331-2002

Длъжност
шофьор автобус,
електрически

8331-2004

шофьор на съчленен
тролейбус

2331-2001

ватман

74122009

електромонтьор на
МПС III-та кв.ст. в
депо

7222-3011

шлосер

74122009

електромонтьор на
МПС III-та кв.ст. в
депо

Област на дигитални
компетенции
1.Информация

2. Комуникация и
сътрудничество
3. Създаване на дигитално
съдържание
4. Сигурност
5. Решаване на проблеми

1.Информация

7412-2003

електромонтьор в
подстанция в под.
„ТЕ и ЗП“

2. Комуникация и
сътрудничество

Описание

Актуално ниво

Необходимо ниво

1.1.Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и
дигитално съдържание
1.2. Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
1.3. Управление на данни, информация и дигитално
съдържание
2.1. Взаимодействие чрез дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални технологии
2.3.Участие в гражданските процеси чрез общуване дигитални
технологии
2.4. Сътрудничество чрез дигитални технологии
2.5. Онлайн етикет (правилата за чрез дигитални технологии)
2.6.Управление на дигиталната идентичност
3.2.Интегриране и преработване на дигитално съдържание
3.3.Авторско право и лицензи
4.1.Защита на устройства
4.2. Защита на личните данни и поверителност
5.1.Решаване на технически проблеми
5.2.Идентифициране на нуждите и технологични решения
5.3.Креативно използване на дигиталните технологии
5.4. Идентифициране на пропуски в дигиталната
компетентност
1.1.Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и
дигитално съдържание
1.2. Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
1.3. Управление на данни, информация и дигитално
съдържание
2.1. Взаимодействие чрез дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални технологии
2.3.Участие в гражданските процеси чрез общуване дигитални
технологии
2.4. Сътрудничество чрез дигитални технологии
2.5. Онлайн етикет (правилата за чрез дигитални технологии)
2.6.Управление на дигиталната идентичност

Средно 3

Средно 4

Основно 2
Средно 4

Средно 3/4
Средно 4

Средно 3
Средно 3
Средно 3

Средно 4
Средно 4
Средно 4

Средно 3
Основно 2
Основно 2
Основно 2
Основно 2
Основно 2
Основно 2
Средно 4
Средно 3
Основно 2
Средно 3

Средно 4
Средно 3
Средно 3
Средно 3
Средно 3
Средно 4
Средно 4
Средно 4
Средно 4
Средно 3
Средно 4

Средно 4

Средно 4

Напреднало 5
Средно 4

Напреднало 6
Средно 4

Средно 4
Средно 4
Средно 4

Средно 4
Средно 4
Средно 4

Средно 4
Средно 4
Средно 4

Средно 4
Средно 4
Средно 4
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8189-2023

2144-6042

2522-6003

7412-2020

оператор, зареждане с
гориво

инженер
инвеститорски
контрол

главен специалист
инкасова дейност

монтьор на енергийни
източници и зарядни
устройства за
електрически
превозни средства67

3. Създаване на дигитално
съдържание
4. Сигурност
5. Решаване на проблеми

1.Информация

2. Комуникация и
сътрудничество

3. Създаване на дигитално
съдържание

4. Сигурност
5. Решаване на проблеми

67

3.2.Интегриране и преработване на дигитално съдържание
3.3.Авторско право и лицензи
4.1.Защита на устройства
4.2. Защита на личните данни и поверителност
5.1.Решаване на технически проблеми
5.2.Идентифициране на нуждите и технологични решения
5.3.Креативно използване на дигиталните технологии
5.4.
Идентифициране
на
пропуски
в
дигиталната
компетентност
1.1.Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и
дигитално съдържание
1.2. Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
1.3. Управление на данни, информация и дигитално
съдържание
2.1. Взаимодействие чрез дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални технологии
2.3.Участие в гражданските процеси чрез общуване дигитални
технологии
2.4. Сътрудничество чрез дигитални технологии
2.5. Онлайн етикет (правилата за чрез дигитални технологии)
2.6.Управление на дигиталната идентичност
3.1.Разработване на дигитално съдържание
3.2.Интегриране и преработване на дигитално съдържание
3.3.Авторско право и лицензи
3.4.Програмиране
4.1.Защита на устройства
4.2. Защита на личните данни и поверителност
5.1.Решаване на технически проблеми
5.2.Идентифициране на нуждите и технологични решения
5.3.Креативно използване на дигиталните технологии
5.4.
Идентифициране
на
пропуски
в
дигиталната
компетентност

Средно 3
Средно 3
Средно 4
Средно 3
Напреднало 5
Средно 4
Средно 3
Средно 4

Средно 4
Средно 4
Напреднало 5
Средно 4
Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5

Напреднало 5

Напреднало 6

Напреднало 5
Напреднало 5

Напреднало 6
Напреднало 6

Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5

Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5

Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5
Основно 4
Напреднало 5
Напреднало 4
Основно 3
Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 6
Напреднало 5
Средно 4
Напреднало 5

Напреднало 6
Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 5
Напреднало 6
Напреднало 5
Основно 4
Напреднало 6
Напреднало 5
Напреднало 6
Напреднало 6
Напреднало 5
Напреднало 5

За тази длъжност важи само графата „необходимо ниво“, тъй като длъжността предстои да бъде реализирана в „Бургасбус“ ЕООД през следващата година.
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Табл. 23: Оценка на актуалното и необходимото в бъдеще ниво на специфични дигитални умения за избраните длъжности
Код по
НКПД

Длъжност

83312002

шофьор автобус,
електрически

83312004

шофьор на съчленен
тролейбус

Наименование на
ДУ

визуална и
информационна
грамотност

Област на
дигитални
компетенции по
DigComp 2.1

1.Информация

ватман
дигитална медийна
грамотност

23312001
74122009

72223011

електромонтьор на
МПС III-та кв.ст. в
депо

2. Комуникация и
сътрудничество

Референция към сходно
дигитално умение от
описаните 21
компетентности в
DigComp 2.1
1.1.Сърфиране, търсене и
филтриране на данни,
информация и дигитално
съдържание
1.2. Оценяване на данни,
информация и дигитално
съдържание
2.1. Взаимодействие чрез
дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални
технологии
2.4. Сътрудничество чрез
дигитални технологии

Дефиниция на
специфичното ДУ

Актуално
ниво

Необходимо
ниво в
бъдеще

способност да се оценява
информацията и прилага при
необходимост

Основно 2

Средно 4

Основно 2

Средно 3/4

Основно 2

Средно 3

- използване на различни
дигитални технологии за
взаимодействие при
управлението на ПС;
-споделяне на данни чрез
вътрешната мрежа за
визуализация и управление на
движението

шлосер
лична, социална и
гражданска
отговорност

4. Сигурност

4.2. Защита на личните данни
и поверителност
4.3. Защита на здравето и
благосъстоянието
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-може да избере найподходящия начин за защита
на личните данни;
-разпознаване и съблюдаване
на връзките между

Способност за
вземане на
адекватни решения
в критични
ситуации

74122009

74122003

електромонтьор на
МПС III-та кв.ст. в
депо
електромонтьор в
подстанция в под.
„ТЕ и ЗП“

5. Решаване на
проблеми

5.1.Решаване на технически
проблеми

визуална и
информационна
грамотност

1.Информация

Дигитална и
медийна
грамотност

2. Комуникация и
сътрудничество

Способности да се
произвеждат
релевантни на
контекста,
висококачествени
продукти.

3. Създаване на
дигитално
съдържание

1.1.Сърфиране, търсене и
филтриране на данни,
информация и дигитално
съдържание
1.2. Оценяване на данни,
информация и дигитално
съдържание
2.1. Взаимодействие чрез
дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални
технологии
2.3.Участие в гражданските
процеси чрез общуване
дигитални технологии
2.4. Сътрудничество чрез
дигитални технологии
2.5. Онлайн етикет (правилата
за чрез дигитални технологии)
2.6.Управление на
дигиталната идентичност
3.2.Интегриране и
преработване на дигитално
съдържание
3.3.Авторско право и лицензи

оператор, зареждане
с гориво
81892023
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-технологична грамотност,
позволяваща
решаването/отстраняването
на технически проблеми,
възникващи по време на
работа

Информационна грамотност способности да се оценя
информацията в различни
медии; разпознава дали
информацията е целева;
локализиране, синтезиране и
използване на
информационната
ефективност и приложение на
тези функции като се
използват едновременно
технологии, комуникационни
мрежи и електронни ресурси
Визуална грамотност способности за
интерпретиране, използване,
оценка и създаване на образи,
видеоматериали използвайки
както конвенционални
средства, така и медии от 21
век, по начин който
насърчава мисленето,

Основно 2

Средно 4

Средно 4
Средно 4

Напреднало 5
Напреднало 6

Средно 4

Напреднало 5

Средно 3

Средно 4

вземането на решение, учене

21446042

25226003

инженер
инвеститорски
контрол

главен специалист
инкасова дейност

Личностна,
социална и
гражданска
отговорност

4. Сигурност

4.1.Защита на устройства
4.2. Защита на личните данни
и поверителност

Способности да се
произвеждат
релевантни на
контекста,
висококачествени
продукти

5. Решаване на
проблеми

Визуална и
информационна
грамотност

1.Информация

5.1.Решаване на технически
проблеми
5.2.Идентифициране на
нуждите и технологични
решения
5.3.Креативно използване на
дигиталните технологии
5.4. Идентифициране на
пропуски в дигиталната
компетентност
1.1.Сърфиране, търсене и
филтриране на данни,
информация и дигитално
съдържание
1.2. Оценяване на данни,
информация и дигитално
съдържание
1.3. Управление на данни,
информация и дигитално
съдържание
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Знание за глобалните
проблеми-разпознаване и
разбиране на важността на
връзките между различни
организации: международни,
национални, публични,
граждански, частни
Технологична грамотност знания относно технологиите,
как те работят, какви цели
преследват, и как могат да
бъдат използвани в
ефективно за постигане на
специфични цели

Средно 4
Средно 3

Напреднало 5
Средно 4

Напреднало
5

Напреднало 6

Научна грамотност познание и разбиране относно
основните научни концепции
и процеси, необходими за
вземане на личностни
решения, участие в
гражданските и културни
отношения, за икономическа
продуктивност

Напреднало
5

Напреднало 6

74122020

68

монтьор на
енергийни
източници и
зарядни устройства
за електрически
превозни средства68

Дигитална и
медийна
грамотност

2. Комуникация и
сътрудничество

Способности да се
произвеждат
релевантни на
контекста,
висококачествени
продукти.

3. Създаване на
дигитално
съдържание

2.1. Взаимодействие чрез
дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални
технологии
2.3.Участие в гражданските
процеси чрез общуване
дигитални технологии
2.4. Сътрудничество чрез
дигитални технологии
2.5. Онлайн етикет (правилата
за чрез дигитални технологии)
2.6.Управление на
дигиталната идентичност
3.1.Разработване на дигитално
съдържание
3.2.Интегриране и
преработване на дигитално
съдържание
3.3.Авторско право и лицензи
3.4.Програмиране

Информационна грамотност способности да се оценя
информацията в различни
медии; разпознава дали
информацията е целева;
локализиране, синтезиране и
използване на
информационната
ефективност и приложение на
тези функции като се
използват едновременно
технологии, комуникационни
мрежи и електронни ресурси
Визуална грамотност способности за
интерпретиране,
използване, оценка и
създаване на образи,
видеоматериали
използвайки както
конвенционални средства,
така и медии от 21 век, по
начин който насърчава
мисленето, вземането на
решение, учене.

Средно 4

Напреднало 5

Напреднало
5

Напреднало 6

За тази длъжност важи само графата „необходимо ниво“, тъй като длъжността предстои да бъде реализирана в „Бургасбус“ ЕООД през следващата година.
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3.1.1. ПРОГНОЗИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА
При прогнозирането, както в краткосрочен,

така и в средносрочен и

дългосрочен план, на бъдещето развитие на дигитализацията в икономическа дейност
49.31, следва

да се направи уговорката, че прогнозите са силно зависими от

общоикономическата и политическа конюнктура във вътрешнополитически и
международен план. Към настоящия момент най-силно влияние оказват последиците от
ковид кризата, галопиращото нарастване на цените на електроенергията и горивата,
военният конфликт в Украйна, който забавя и/или прекъсва доставките на важни
суровини.
В следващите 12 месеца, усилията на компаниите от сектора на градския
транспорт ще бъдат съсредоточени в предимно в следните направления:
 изпълнение на текущи проекти, като например приключването
изпълнението на договорите за доставка на електробуси и въвеждането
им в експлоатация. Този процес ще бъде съпроводен и с допълващо
обучение на водачите и техническия персонал, който ще извършва
поддръжката на тези возила;
 усъвършенстване на софтуерните за планиране на маршрути и
управление на трафика;
 прилагане на изкуствен интелект, обучен да разпознава потенциални
опасности, като например нападение или изоставен багаж като
сигнализира водача на превозното средство в реално време;
 въвеждане на специализирани софтуерни продукти и изкуствен
интелект. Освен наличните към момента специализирани софтуерни
продукти, компаниите ще се нуждаят от допълнителни такива, като
например:
o CRM системи за управление на взаимоотношенията с клиенти. Те
обхващат всички аспекти от управлението на взаимоотношенията
с клиентите, като обединяват релевантните данни и предоставят
гъвкавост, оптимално обслужване и постигане на високи нива на
клиентска удовлетвореност.;
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o ERP системи – за управление и планиране на ресурси. ERP e
система за цялостно управление на бизнеса, която позволява
автоматизация на всички ключови бизнес процеси и оптимално
използване на човешките, материалните и финансовите ресурси.
Една от основните функции на ERP платформите е споделената
бази данни, т.е. служителите от различните отдели оперират с
една и съща информация за своите специфични нужди. ERP
системите могат да бъдат облачно базирани (Cloud) и с
инсталация

при

клиента

(On-premise).

Някои

системи

поддържат и двата варианта, с възможност за миграция от единия
към другия вариант. ERP платформите се състоят от вградени
модули, които обхващат всички процеси със съществена роля
за управлението на бизнеса като финанси, счетоводство,
складови

наличности,

производство,

поръчки,

доставки,

взаимоотношения с клиенти (CRM), проекти и ресурси за тяхното
изпълнение, репортинг.

Подобна модулна структура предлага

гъвкавост и възможност за адаптиране към специфичните
нужди на компаниите от градския и крайградски транспорт.
В рамките на следващите 12 месеца ще продължи и усъвършенстването
системите, гарантиращи на сигурността на превозните средства и техните водачи. Това
ще стане чрез по-нататъшно усъвършенстване и внедряване на сензори за регистриране
на информация, като например сензори за охранителни системи, сензори за
преброяване, чекиране на документи, измерване на енергопотреблението, качеството на
въздуха и други.

3.1.2. ПРОГНОЗИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 36 МЕСЕЦА
Що се отнася до средносрочната прогноза, би следвало да се очаква поинтензивно развитие и навлизане на следните дигитални технологии и технологични
решения:
 въвеждане на отворена платформа за градски данни;
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 интегрирани тарифи и общ модел за таксуване при услугите за
мобилност и споделено пътуване;
 осигуряването на необходимата кибер защита и защита на данните на
потребителите, съобразено с националната Стратегия за развитие на
електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и
Националната стратегия по киберсигурност „Кибер устойчива България
2020“;
 блокчейн технологии. Метод за съхранение на информация в
компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от
компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и
кодирани криптографски. Това осигурява хронологична цялост на
веригата и гарантират сигурността на данните, защото не позволява
тяхното модифициране. Значението на проследяването чрез блокчейн не
се ограничава само до ефективността на доставката. Той е приложим и за
работата на отделни превозни средства в рамките на автопарка. Когато
голяма компания или малък бизнес иска да закупи превозно средство за
доставка втора употреба, блокчейн може да помогне за удостоверяване на
информацията за миналите характеристики на превозното средство и
историята на поддръжката му. Транзакциите във веригата за доставка на
части за камиони и автомобили също преминават

на базирани на

блокчейн системи;
 киберзащита. Решенията за киберсигурност позволяват откриване на
потенциални атаки и пробиви в сигурността, на база на автоматизирани
системи и данни за инциденти с наблюдение на информационните и
комуникационните

ресурси

в

различни

режими

(пр.

24/7/365).

Пътническата индустрия вече въвежда много практики, които позволяват
разделянето на мрежите логически и физически. Въвеждат се все повече
и повече Интернет на нещата (IoT) и безпилотни технологии, което
изисква да има много практики от ИТ индустрията.
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3.1.3. ПРОГНОЗИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 60 МЕСЕЦА
Дългосрочната прогноза е от по-общ характер и очертава евентуални тенденции
в развитието на дигиталните технологии и тяхното неизбежно отражение в сектора на
транспорта, в частност на градския и крайградски транспорт. Според проучване на
футурулога на проекта „Партньорство в дигитална среда“ – доц. д-р Мариана Тодорова,
през следващите 60 месеца, факторите, които оказват влияние върху сектора на
транспорта са следните:
 Дистанционна работа и дистанционно образование. Работата от
някъде другаде, извън офиса, ще става все по-предпочитана алтернатива
и заради все още нестихващите ковид вълни, и поради смяната на
поколенията

и

разпространението

на

надежден

високоскоростен

интернет. В същото време образованието ще продължи да се адаптира
към онлайн платформи. Дистанционнита работа и образование ще
засегнат косвено транспортната индустрия през следващите години,
главно чрез намаляване на пътникопотока. Продажбите на автомобили
може да спаднат в определени възрастови сегменти (поколения Z и Y)
(въпреки очакваното нарастване на средната класа в Индия и Китай и
очаквано насочване на купуване на автомобили) и трафикът да се
саморегулира, благодарение на намаляването на броя на пътуващите.
Също така, услугите за обществен транспорт може да продължават да
изпитат колебания в търсенето.
 Високо скоростно пътуване. Не само Hyperloop и Maglev влакове, но и
концепциите за

транспортни капсули, ще осигурят безпрецедентна

скорост на пътуване в близкото бъдеще. Hyperloop бързо набира
популярност с потенциални идеи за маршрути по целия свят. Затова ще
помага и „умната“ инфраструктура, подобрена от Интернет на нещата,
блокчейн технологии изкуствен интелект. Опциите за по-бързо пътуване
ще революционизират начина, по който хората пътуват между градовете,
което ще се отрази на пазарите на недвижими имоти и цените на
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жилищата по маршрута. Могат да се появят големи икономически зони,
включващи градове, свързани чрез бързи транспортни решения.
 Революция на (MaaS). Мобилността като услуга (MaaS) е концепцията
за персонализирана транспортна услуга при поискване. Въпреки, че е
повлияна по-скоро негативно от пандемията, тъй като услугите са все още
в начален етап, тя ще има по-ярка перспектива в дългосрочен план, за да
отговори на нуждите на алтернативни мултимодални форми на
транспортни мрежи. В бъдеще приложенията на MaaS могат да предлагат
информация в реално време за, нивата на струпване на хора и дори
честотата на почистване на обществения транспорт, за да се оцени подобре времето за пътуване и свързаните с това рискове.
 Преосмисляне на туризма и бизнес пътуванията. Туризмът и бизнес
пътуванията продължават да страдат значително поради световните
карантини и ограничения. Проблемите обаче може да не приключат
скоро. Икономическите проблеми, покачващите се цени на транспортните
услуги,

страховете

от

инфекция,

нарастващата

популярност

на

пътуванията в родните страната и работата от разстояние могат да
допринесат за дълготрайна криза в туристическата индустрия, но и
разцвет и подобряване на някои сухопътни градски и извънградски
транспорти. Новите навици, придобити по време на карантината, като
социално дистанциране, както и страховете, които ще останат, може да
окажат трайно влияние върху начина, по който се пътува от тук насетне.
Също така големи събития, конференции и концерти ще бъдат с по-малък
брой посетители и присъствие на онлайн участници. Бизнес пътуванията
също вероятно ще намалеят, благодарение на възможностите за
дистанционна работа, научени по време на кризата. Определено,
пандемията тласка света към зелени стимулиращи инвестиции, тъй като
правителствата се намесват, за да спасят икономиките. По-скъпата
електрическа енергия, обаче, може да повлияе на производството и
употребата на електрически автомобили, а изчерпването на редките
метали

за техните батерии, също може
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да предизвика

кризи.

Възможността да има връзка между замърсяването на въздуха и
смъртните случаи от коронавирус може да даде допълнителен тласък на
концепцията за зелена икономика.
 „Пътническата икономика“. Навлизането на концепцията за икономика
на пътника се очаква да промени тренда на глобалното разпространение
на самоуправляващи се превозни средства до 2040 г., а стойността на
продуктите и услугите, създадени от тяхното използване, включително
непреките спестявания на време и ресурси, може да достигне до 7
трилиона щатски долара до 2050 г. в световен мащаб. Около 55 процента
(приблизително 3,7 трилиона щатски долара) от създадената стойност ще
дойде от транспортни услуги при поискване. След премахването на
спешните мерки, свързани с пандемията, търсенето на интегрирани
обществени и частни мрежи за мобилност може да започне да нараства,
отговаряйки на променящите се нужди на предпочитанията на пътниците.
Това са само малка част от тенденциите, които ще обуславят развитието на
дигиталните технологии в сектора на транспорта през следващите пет години. Като
обобщение можем да определим ключовите фактори: нарастващото население;
търсенето на по-модерни решения в сферата на обществения транспорт; напредъкът в
технологиите, които улесняват процесите в сектора и допринасят за експлозивния
растеж на глобалния пазар на обществен транспорт прогнозиран за следващите няколко
години. Страните от Азиатско-тихоокеанския регион, следвани от страните от ЕС, са
пионерите в иновациите и подобряването на транспортната инфраструктура, водени от
желанието за предоставяне на по-добри услуги и ограничаване на емисиите на CO2 в
по-големите градове. С прогноза от 8,11% годишен темп на растеж за периода,
общественият транспорт се превръща в един от най-важните елементи на градското
развитие.
3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 49.31
Една от основните цели на настоящия секторен анализ е съставянето на
стратегически план за развитие на политики и мерки, които да стимулират
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професионалното развитие на заетите в икономическа дейност 49.31.

Този

стратегически план ще бъде представен в настоящия параграф, като преди това ще
бъдат изяснени неговата същност и значение.
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ В ИКОНОМИЧЕСКСА ДЕЙНОСТ 49.31
Съставянето на стратегически план означава да се определят дългосрочните
цели на развитието на дигиталните умения в икономическа дейност 49.31, а така също
и да се набележат мерки за постигането им. Представеният тук стратегически план
следва да се разглежда като дисциплинирано усилие за реализиране на основни
решения и действия, които оформят и направляват дейността на компаниите и
социалните партньори в процеса на дигитализация на транспортния сектор. В него ясно
е заявена необходимостта от разработване на политиките за професионално развитие на
заетите в транспортния сектор лица и прокарването на тези политики посредством
механизмите на социалния диалог.
Основните цели на предлагания стратегически план са:
(1) да определи насоката, в която трябва да бъдат фокусирани по-нататъшните
усилия на социалния диалог от гледна точка на политиките за професионално развитие
на заетите в транспорта лица в сферата на дигиталните умения;
(2) оптимизиране на процесите на договаряне и приложение на политиките за
професионално развитие, посредством съкращаване на преговорния период и избягване
на конфликтите между социалните партньори;
(3) подобряване възможностите за професионално развитие на заетите в сектора
на транспорта лица чрез повишаване на дигиталните им умения и компетентности.
Значението на стратегическия план за развитие на дигиталните умения на
заетите в икономическа дейност 49.31 се предопределя от възможностите които
предоставя, а именно:
(1) координация на всички дейности, свързани с разработването и приложението
на политики за професионално развитие на заетите лица от транспортния сектор;
(2) определяне на главните тенденции в изменението на обкръжаващата среда
(национална и международна) и създаване на предпоставки за навременна и адекватна
реакция.
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Разработеният и представен тук стратегически план за развитие на дигиталните
умения е от функционален тип, защото се отнася до отделен сегмент от цялостната
стратегия на СТСБ за защита правата и интересите на работниците и служителите в
сектора. Тази сегмент е професионалното им развитие. Естествено той е органично
свързан с останалите сегменти като например: работно време; заплащане на труда;
отпуски и други, но същевременно е достатъчно нормативно и оперативно разграничен.
В стратегическия план е отчетен и т. нар. цикъл на секторните политики. Той се
състои от четири фази:
(1) вникване в проблема;
(2) формулиране на решенията (изразява се в разработване на конкретните
политики и изготвяне на план за привеждането им действие);
(3) привеждането на взетите решения в действие и проверка на прилагането им
(прилагане и мониторинг);
(4) оценка на успеха на процеса по прилагане на политиките и взетите решения.
Разработването на политики същевременно налага и избор на метод на
действие измежду различни алтернативи и в контекста на дадени условия, чрез който
да се насочват и определят настоящите и бъдещите решения. Част от фазата на
разработването на политики са оценката на въздействието, координацията – вътрешна и
междуведомствена, и обществените консултации. Оценка на въздействието е анализът,
чрез който се извършва теоретична оценка и при възможност стимулиране на
прогнозните икономически, финансови, социални, екологични, демографски и други
последици от прилагането на един акт за обществото или сектора, за които е
предназначен.
Координацията, от своя страна, включва всички действия, насочени към
установяване и разрешаване на различията в целите, становищата и мненията на
социалните партньори, като се отчитат евентуалните възражения и интересите на
всички заинтересовани страни в социалния диалог. За неговите цели е възможно и
допустимо провеждането и на обществени консултации, насочени към установяване и
отчитане на интересите и мненията на заинтересованите страни извън тристранното
партньорство, като например различни неправителствени организации. Това може да
бъде процес, осъществяван по официален път чрез искане на становище или мнение от
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консултативен орган, както и система от неформални срещи или дискусионни форми с
участието на обществеността и различни представителни организации.
Прилагането на политиките се определя като активен процес на обосновани и
планирани административни действия, насочени към постигането на заложените в
стратегическия план действия.
Мониторингът следва да се възприема като системно и непрекъснато събиране,
анализ и използване на информация за управленски контрол и вземане на решения по
време на прилагането на договореностите, постигнати в рамките на социалния диалог.
Оценката се определя като процес на преценяване на договорените политики
след тяхната реализация, от гледна точка на постигнатите резултати и въздействие,
както и на потребностите, към чието удовлетворение са били насочени, в конкретния
случай – професионалното развитие на заетите в сектора на транспорта.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАЕТИТЕ В ИКОНОМИЧЕДСКА ДЕЙНОСТ 49.31
Членството в Европейския съюз, както и националните приоритети изискват
общо повишаване на професионалните умения, квалификация и резултатността при
изпълнение на служебните задължения от работниците и служителите на всички нива в
компаниите от икономическа дейност 49.31 Това мотивира Съюза на транспортните
синдикати да насочи своите усилия към развитие на социалния диалог по отношение на
разработване на политики, които да стимулират професионалното развитие на заетите
сектора на транспорта лица, в частност развитие на дигиталните умения и
компетентности. В изпълнение на този свой ангажимент СТСБ предлага и настоящия
стратегически план.
Стратегически план за развитие на дигиталните умения и компетентности на
заетите в икономическа дейност 49.31
Стратегически цели:
1. Разширяване на капацитета на социалния диалог в сектор „Транспорт” в посока на
разработване и прилагане на политики за професионално развитие на заетите лица чрез
повишаване на общите и специфични дигитални умения и компетентности;
2. Повишаване мотивацията на заетите градския и крайградски транспорт лица за
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участие в договорените, чрез социалния диалог, програми за професионално развитие и
повишаване общите и специфични дигитални умения и компетентности;
3. Активно партньорско участие на СТСБ в процеса на разработване на политики за
професионално развитие на заетите лица чрез обучения за повишаване на общите и
специфични дигитални умения и компетентности.
Принципи:


Партньорство

Принципът на партньорство изисква прилагането на механизми за консултации и
взаимодействие на национално, регионално и местно равнище, които да осигурят
участието на всички заинтересовани страни от повишаването на общите и специфични
дигитални умения и компетентности на заетите лица в икономическа дейност 49.31.


Координация

Принципът на координация гарантира съгласуваност и последователност на
различните становища и приоритети, като улеснява преговорите за постигане на
съгласие между социалните партньори и различните заинтересовани страни по
отношение на планирането и провеждането на обученията за повишаване на общите и
специфични дигитални умения и компетентности на заетите лица в икономическа
дейност 49.31.


Законосъобразност

Този принцип осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите
и подзаконовите нормативни актове.


Равни възможности

Принципът на равните възможности предполага осигуряването

на равни

възможности на заетите в сектора на транспорта лица по отношение достъпа до
професионално развитие, в частност до обученията за повишаване на общите и
специфични дигитални умения и компетентности. Този принцип изключва вяска
възможност за дискриминация по пол, раса, възраст, образователен ценз и други.


Адекватност.

Принципът за адекватност означава ефективно и ефикасно планиране при отчитане
потребностите от обучение по дигитални умения и компетентности в съответните
компании от икономическа дейност 49.31.
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Рамка за изпълнение:
Рамката за изпълнение на настоящия стратегически план включва следните основни
измерения, съобразени със зададените стратегически цели:
(1) Повишаване ефективността на работа на компаниите от икономическа
дейност 49.31 по развитие на дигиталните умения и компетентности на заетите лица
като част от усилията за повишаване на привлекателността на сектора. Тези усилия
следва да залегнат като конкретни политики в работата на отделите по човешки
ресурси;
(2) Повишаване мотивацията на заетите лица за участие в програмите за
обучение по дигитални умения, чрез включването на адекватни мерки, описани в КТД
на ниво предприятие, подотрасъл, бранш и отрасъл;
(3) Усъвършенстване на програмите за професионално развитие чрез включване
на обучения по общи и специфични дигитални умения;
(4) Въвеждане и прилагане на работещ механизъм за мониторинг с участието на
социалните партньори за оценка на ефективността на обученията по общи и
специфични дигитални умения и компетентности;
(5) Разширяване и задълбочаване на тристранното

сътрудничество

за

разработване и прилагане на политики за професионалното развитие на заетите в
транспортния сектор, включващи обучения по общи и специфични дигитални умения и
компетентности;
(6) Продължаване на усилията на национално ниво по стандартизация на
необходимите в икономическа дейност 49.31 дигитални умения и компетентности с цел
хармонизирането им с тези, приети в общоевропейски план;
(7) Задълбочаване на усилията на европейско ниво за установяване на единни
стандарти по отношение на професионалните квалификации и свидетелствата за тях в
сектора на транспорта, чрез работата на секторните комитети за социален диалог към
Европейската комисия, с цел повишаване възможностите за мобилност на работната
сила;
(8) Противодействие на всички опити да се занижат съществуващите стандарти
и политики за професионално развитие и опитите тези политики да се разглеждат като
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пряка заплаха за функционалния модел на компаниите от икономическа дейност 49.31.
Основни насоки на развитие:
(1) Гарантиране на цялостност и всеобхватност на обученията, свързани с
развитието на общи и специфични дигитални умения и компетентности .
Това означава политиките за дигитализация да включват всички видове обучения
както следва:
(а) професионално обучение. Професионалното обучение се налага от
изискванията на средата и спецификата на съответната длъжност. Тя е допълнително
подчертана от наличието на специализирани учебни заведения – средни и висши, или
съответните специалности в техническите и други университети. За някои от
работодателите наличието на професионално обучение е задължително условие за
наемане на работа, за други – не. При всички случаи, дори там където го има, е редно
да се провежда и допълнително запознаване с конкретните условия и изисквания на
работното място – т.е. своеобразен вид фирмено обучение. Ето защо съществуващите
ресурси на предприятията за професионално обучение не трябва да бъдат
пренебрегвани или, в някои случаи, ликвидирани. Колкото по-добра материална база
съществува за провеждането на повече и по-чести професионални обучения, толкова
по-голяма е възможността за ефективно професионално развитие на заетите лица,
особено при условия на финансови ограничения, когато външните източници на
обучение допълнително натоварват баланса на предприятията.
Внимание заслужава и въпросът за съдържанието на професионалното обучение.
На европейско ниво това е една голяма бариера, която пречи на унифицирането и на
знанията и уменията, и на съответните лицензи и документи, които ги удостоверяват. В
някои транспортни подотрасли унифицирането и хармонизацията по отношение на
професионалното обучение са много напреднали – например във въздушния транспорт,
докато в други сектори дори няма определен общ език на комуникация, като например
в подотрасъла на речното плаване.
С

оглед

на

изравняването

и

хармонизирането

на

изискванията

за

квалификациите и документите за тях, в рамките на Европейския съюз, и създаване на
условия за професионална мобилност, се налага и да се направи преглед и уеднаквяване
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не само на професиите, но и на професионалните обучения – както като съдържание,
така и като методика. За момента обаче все още се работи по стъпка едно – признаване
на съществуващите квалификации.
(б) допълващо

обучение. Допълващото обучение повишава квалификацията

като цяло, без да касае конкретното професионално ниво на работещия. Такива са
например езиковите курсове за работещите в транспортния сектор – силно необходими,
но не и определящи за позицията, която заемат. Дори там, където се налага интензивно
общуване с чужденци или използването на един език по съображения за безопасност
(например в РВД), езикът е съпътстващо познание. Ето защо на много места той не е
сред изискванията при наемане, но е необходимост в ежедневната работа, затова се
налагат допълващи обучения като езикови курсове.
Потенциалът на социалния диалог при тези обучения е много висок, тъй като
става дума за призната необходимост от взаимен интерес. Все повече расте и
разбирането за ролята на чуждия език дори в подотрасли, в които досега той не е бил
традиционен – напр. в

градския транспорт. С нарастването на популярността на

България като политически и икономически субект и туристическа дестинация, и в
частност на София като столица, такива обучения придобиват все по-голяма важност и
неотложност;
(в) наваксващо обучение. Това е обучение, което се налага след период на подълго прекъсване на работата (напр. поради майчинство) или обучение по компютърни
умения за по-старото поколение служители, които обективно не са имали възможност
да ги придобият предварително, ако постъпването им на работа се е състояло преди
десетилетия. Високата добавена стойност на това обучение се определя не само от
възможностите, които дава за да се отговори на изискванията на пазара на труда от
страна на подобни групи работещи, намиращи се в по-уязвимо положение, но и от
съчетаването му с други социални политики, насочени към тези групи и
професионалното им развитие – за равнопоставеност между половете, за учене през
целия живот и удължаване на трудовата дейност при хората в предпенсионна възраст и
т.н. Голямо предимство при разработването на съвместни политики и програми на
социалните партньори, свързани с обучението на заетите в транспортния сектор е
наличието на Център за професионално обучение към СТСБ. Неговата дейност следва
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да продължи да се развива в следните две направления: (1)разширяване на набора от
професионални

обучения,

за

които

ЦПО

има

лиценз

според

постигнатите

договорености със социалните партньори, като се разработват и програми за
опреснителни курсове (наваксващо обучение), които не са съществували до този
момент, но от които ползата е очевидна; (2) разширяване на обхвата на дейността на
ЦПО като брой проведени обучения, включително допълващи - по ключови
компетентности, и брой преминали през обученията служители от все повече
предприятия, където СТСБ провежда социален диалог. Следва да се отбележи, че
такава тенденция вече е налице и тя трябва да се запази и развива в дългосрочен план.
(2) Съчетаване на работа и личен живот.
Макар ролята на съчетаването на работата и личния живот да не е толкова
очевидна както ролята на обучението за професионалното развитие, то определено
липсата на добро съчетаване е огромна пречка и пред обучението, и пред използването
на възможностите за развитие като повишение например, ако то е свързано с повече
отговорности. Нерядко именно този баланс определя като цяло профила на участие на
трудовия пазар – пълен/непълен работен ден, постъпване на работа/напускане по
семейни причини и пр. Нека приемем, че съчетаването на работата и личния живот наймалкото дава или отнема възможности за професионално развитие, включително чрез
повишаване на общите и специфични дигитални умения и компетентности, от гледна
точка на отделния служител. Политиките и конкретните мерки за повишаване на
квалификацията и по-добри перспективи за труд и заплащане не са достатъчни, ако не
са налице условията те да бъдат оползотворени. Ето защо тези политики и мерки следва
да бъдат договаряни съвместно с мерките за добро съчетаване на трудов и личен живот.
Правилното им организиране и договаряне до голяма степен определя мотивацията на
работещите за участие в такива инициативи.
Конкретните инструменти за постигане на добри резултати с методите на социалния
диалог на ниво предприятие, подотрасъл, бранш, отрасъл са в три направления:
 договаряне на добра организация на труда, за да оставя повече време
както за семейни задължения, така и за лично развитие на работещите;
 включване на квалификационните обучения в работното време, където и
доколкото е възможно;
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 договаряне на повече отпуски от заложените в КТ чрез колективното
трудово договаряне: родителски отпуск, отпуск за учене и т.н.
Специфична форма на съчетаване на работа и личен живот са различните бонуси
за семейството, които работещите в транспорта ползват при определен стаж в
предприятието – например възможности за безплатно пътуване, за настаняване със
семейството при по-дълга командировка, специализирана медицинска помощ за
близките при стресиращи обстоятелства, свързани с работата на служителя и т.н. Тези
възможности, макар да не влияят пряко върху професионалното развитие на
работещите в сектора, създават условия за оставането им по-дълго в него, а оттам и
мотивация за развитието им именно в този сектор.
(3) Задължително предоставяне на длъжностни характеристики и регулярни
атестации.
Описанието на длъжностните компетенции и отговорности е задача на социалните
партньори на национално и европейско ниво с цел хармонизация и установяване на
уеднаквени стандарти за професиите в сектора на транспорта. За да се минимизира
субективизмът, двойните стандарти и „стъкленият таван” за жените на работното
място, е нужно ясно описание на задълженията и периодично задължително оценяване
на представянето на работника или служителя. Целта е да има точно дефинирани и
ясно разписани изисквания към служителя и редовна оценка на работата му по всяко от
тези изисквания, направена по възможност от различни преки ръководители (там,
където това е приложимо), за да се избегне личният елемент. Така ще се постигне във
времето натрупване на досие, което ще има следните положителни резултати:
 възможност за служителя да се запознае с тези оценки и да коригира работата си
с цел по-добри резултати;
 противодействие на опити за конюнктурно и тенденциозно оценяване (например
при съкращения);
 основание

за

обективни

претенции

при

възможности

за

повишение,

квалификационни обучения и др. възможности за професионално развитие.
Натрупването на професионално досие, включващо не само преминатите
обучения, включително тези по общи и специфични дигитални умения, но и
конкретните постижения в работата въз основа на ясни критерии за оценка и
регулярност в провеждането й е най-доброто противодействие на всякакъв вид
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дискриминация и субективизъм по отношение на професионалното развитие на
служителите. Такъв механизъм за оценка осигурява на практика равни шансове за
професионално развитие.
(4) Равенство между половете.
В пряка връзка с професионалното развитие на работещите във всяка област,
включително и в сектора на градския и крайградски транспорт, е въпросът за
равенството между половете на работното място. Сектор „Транспорт” е един от найдоминираните от мъже сектори; работещите в него жени по правило заемат понископлатени позиции, най-вече в администрацията. Ето защо е необходимо
осигуряването на равен достъп до обученията по общи и специфични дигитални
умения и компетентности на заетите мъже и жени в сектора.
(5) Мерки за насърчаване на младите хора
Не може да се говори за стратегическо планиране в областта на дигитализацията
в сектор „Транспорт”, в частност в икономическа дейност 49.31, без да се обърне
специално внимание на една група заети в сектора – младите хора. Самото развитие на
сектора е немислимо, ако той не привлича нови, млади кадри със съвременни знания и
умения, способни да отговорят на съвременните предизвикателства на един динамично
развиващ се сектор и неговия трудов пазар. По редица причини от икономически,
политически, социален и смесен порядък, както в редица други сектори, и в транспорта
процентната заетост на млади хора буди безпокойство за бъдещето. Ето защо
социалният диалог следва да се насочи към проучване на възможностите за
насърчаване на тази заетост и да ги използва по най-добрия начин, за да осигури
устойчивото развитие на сектора. Освен привличането и задържането им обаче не помалко важна цел е осигуряването на приемственост в знанията и уменията.
На работното място колективното договаряне в полза на младите хора си
поставя за цел, наред с останалите си задачи, развитие в следните насоки:
 търсене на възможности за привличане и задържане на млади хора в транспорта
чрез участие на синдикатите в подбора, обученията и оценката на работата;
включване

в

проекти

на

Агенцията

по

заетостта

чрез

тристранно

сътрудничество;
 да се договори изготвянето, където е възможно, на индивидуални кариерни
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планове за младите хора, включително чрез развитие на общите и специфични
дигитални умения и компетентности;
 да се инициират проекти за наставничество, за да се осигури връзка между
поколенията и приемственост в професиите от транспорта; подборът при
наставничество да се извършва внимателно, конкретно и с оглед на личните
характеристики, за да се осигури положителен резултат;
 да се включват младите хора приоритетно във всички обучения, включително и
тези по развитие на общите и специфични дигитални умения и компетентности;
(6) Професионално развитие на предпенсионерите
Всеки работещ има своята роля и значение в трудовите отношения. Също така,
всяка група служители, която по някакви причини се намира в по-уязвимо положение,
трябва да получи подкрепа и грижа чрез колективното договаряне на конкретни мерки
за защита.
В следствие на бързата дигитализация на сектора на транспорта, хората в
предпенсионна възраст могат да изпаднат в неравностойно положение, ако изпаднат от
пазара на труда. Реформите в нормативната уредба по отношение на условията за
придобиване право на пенсия открито имат за цел да удължат трудовия живот на
работещите. В тези условия достигането на заслужена почивка става все по-голям
проблем за много хора, включително и заети в транспортния сектор. Проблемът е още
по-болезнен за немалкото професии в сектора, където се изисква и медицинска годност,
а тя става все по-несигурна с напредването на възрастта. Това на практика означава, че
в сектор „Транспорт” има голям брой работещи, които могат да останат без професия
преди да са достигнали възраст за пенсиониране.
Ранното пенсиониране в голяма степен решаваше този проблем. С отпадането му
обаче за редица професии в транспорта той излиза на дневен ред с особена острота.
Дори извън тези професии, технологичното развитие на сектора поставя нови
изисквания към заетите в него, на които те с досегашната си квалификация вече не
могат да отговорят. Трудовото законодателство не разпорежда изрично на работодателя
как да постъпи в този случай. Ето защо тук е ролята и мястото на колективното
договаряне, за да опита (и успее) да ги защити.
Мерките за защита на заетостта им могат да бъдат потърсени основно в две посоки:
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 договаряне

на

квалификационни

курсове,

които

да

ги

направят

конкурентноспособни в съответствие с новите изисквания на пазара на труда.
Тези курсове обаче трябва да бъдат съобразени със спецификата на обучаемата
група – както като конкретни цели на обучението, така и като методология,
подходяща за техните възрастовите и когнитивни особености;
 търсене на възможности и договаряне на преквалификации. За съжаление, това
не винаги е възможно в рамките на едно и също предприятие и особено при
същите условия на труд;
Изпадането на работниците и служителите в предпенсионна възраст от пазара на
труда обаче може да се окаже фатално за възможността им за пенсиониране изобщо.
Ето защо такива възможности трябва да бъдат търсени и дори създавани, ако не са
съществували до този момент.
СТСБ предвижда следните възможности в тази насока, които могат да бъдат
договаряни чрез социалния диалог:
 разработване на проекти за наставничество за осигуряване на приемственост в
професията, които бяха отбелязани като възможна мярка в полза на младите
работещи, могат да работят двупосочно и да осигурят както обучение за едните,
така и актуализиране на уменията (например общите и специфични дигитални
умения) и задържане на пазара на труда за другите;
 курсове за допълващо/наваксващо обучение за по-възрастните служители в
предпенсионна възраст. Те могат да бъдат както по програмите за учене през
целия живот като резултат от тристранно сътрудничество, така и специално
разработени за нуждите на конкретното предприятие, вследствие на двустранно
споразумение между социалните партньори на ниво работно място и с оглед на
възможностите;
 възможностите за преквалификации, които не могат да осигурят заетост в
рамките на същото предприятие, могат при нужда да бъдат търсени в бранша,
както вече има позната практика в сектор „Въздушен транспорт”. Познанията на
служителите, макар и получени на друга позиция, са предимство в този случай в
сравнение с външни кандидати. Предвид възрастта им обаче преназначаването
им едва ли ще се случи без сериозно усилие от страна на синдикатите и без
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добра координация помежду им.
Обща оценка и обобщение:
Социалният диалог в сектора на транспорта може и трябва да стимулира
професионалното развитие на работещите на всички възможни нива. Той обаче си
поставя различни цели в зависимост от инструментариума, който тези нива предлагат.
-

(а) на ниво предприятие: всички отделни мерки, изброени дотук. Това е найоперативното ниво, тъй като свежда всички по-общи политики до приложими съвсем
конкретни мерки, съобразени с конкретните условия на работното място. Основно
действащо лице тук са синдикалните организации и синдикатите – основни членове на
СТСБ, като Съюзът оказва експертна помощ;

-

(б) на ниво бранш и подотрасъл: съвместни обучения на сходни групи служители
или със сходни цели; квалификации и преквалификации с цел развитие на вътрешния
пазар на труда и запазване на заетостта. Изисква се добра координация на дейността на
синдикатите в съответните предприятия, като СТСБ е в ролята на координатор;

-

(в) на ниво отрасъл: класификация на професиите и професионалните обучения и
документи за удостоверяване. Отговорност за тази дейност поради официалния й
характер имат различните агенции към Министерството на транспорта, но в
мониторинга и контрола по провеждането й участва и СТСБ чрез Подотрасловите
съвети за тристранно сътрудничество. По същия начин се следи и за въвеждането на
национално ниво на постигнатите резултати от европейския социален диалог.

-

на национално ниво - участие на заетите в транспорта в национални и наднационални
програми за обучение; лобиране за изменения в законодателството,

свързани с

условията на труд и професионалното развитие – основен социален партньор е СТСБ
като основен член на КНСБ;
-

(г) национално ниво: двустранно и тристранно сътрудничество с държавните
институции, особено с местните власти, по секторните и хоризонтални политики.
Опитът на СТСБ показва, че сътрудничеството с местните власти (общините) дава подобър резултат, отколкото с министерствата там, където те са принципал на
транспортните предприятия;

-

(д) на европейско ниво: чрез Европейската транспортна федерация и Европейската
конфедерация на профсъюзите СТСБ полага и ще продължи да полага усилия за:
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признаване на квалификациите и правоспособността на заетите в транспортния сектор;
o защита на равните възможности на трудовия пазар в ЕС и еднаквото заплащане за
еднакъв труд за всички; сключване на споразумения за корпоративната социална
отговорност, както навън, така и в предприятието; подобряване условията на труд и
заплащането; против насилието и тормоза на работното място; против всяка форма на
дискриминация; за насърчаване на младежката заетост; за равнопоставеност между
половете; за възможности за учене през целия живот и др.
o

(г) на глобално ниво: участие в работата на МТФ в защита на правата на заетите в
транспорта чрез международни споразумения и конвенции на ООН, МОТ и други
световни организации; участие в развитието на глобалните индустриални отношения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За да имаме модерен и развиващ се в крак с най-новите технологични
тенденции обществен градски транспорт, на първо място следва да се промени коренно
концепцията за този вид транспорт. На обществения градския и крайградски транспорт
следва да се гледа,

не просто като на „услуга“, а като на неотменно обществено

„благо“. Като такова то трябва да бъде гарантирано и адекватно дофинансирано от
страна на държавата.
Конкурентоспособността

на

транспортната

индустрия

се

определя

от

въвеждането на технологии и иновации. Това изисква работна сила с необходимите
знания, умения и компетенции. Всичко това е особено важно за ерата на четвъртата
индустриална революция. Пригодността на настоящата и бъдещата работна сила в
сектора зависи от осъзнаването, че светът се трансформира и самото естество на
работата се променя. Транспортът е гръбнакът на световната търговия и растежът на
икономиката и затова той трябва да се развива с по-бързи темпове, за да не се превърне
в пречка за развитието.
Основните промени, свързани с технологичния преход и касаещи работните
места в сектора, са свързани с електрификация във всички видове транспорт и
алтернативни горивни технологии; цифровизация на връзката на всички режими;
системи от автономни безпилотни превозни средства; нови методи за справяне с голям
трафик; мобилността като услуга (споделяне на автомобили, схеми за обмен, DRT,
FMS и др.), персонализиране на услугите, интеграция въз основа на инфраструктура и в
услуги за превозни средства; транспортни схеми при поискване, които са гъвкави към
вида и броя на товарите за транспортиране; интелигентно складиране.
Дигитализация на икономиката и транспортната индустрия води до дълбоки
промени, преместване на вериги, създаване на нови бизнес модели и изцяло нова
организация на работните процеси, които определят конкурентоспособността на
компаниите. Така например дигиталната спедиция включва не само иновативните уеб
платформи, но и спедитори, които прилагат иновативни технологии в ежедневната си
работа - както при организацията на работа с превозвачи, така и при намирането на
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нови партньори. Благодарение на автоматизацията те могат лесно да планират и
организират транспорт. С използването на мониторинг на товара е възможно да се
проследяват превозни средства навсякъде в страната и по света.
Необходимостта от развитие на дигитални умения произтича най-вече от
разширеното прилагане на цифрови устройства в сектора, от новите по-отворени и погъвкави процеси, новите приложения за комуникация с клиентите и контрагентите,
използването на иновативни решения за наблюдение на процесите в реално време,
осигуряване на свързаност между процесите.
Развитието на дигитални умения в т.нар. недигитални сектори става особено
належащо след кризата с COVID-19. Освен развитието на компетентности за
качеството на транспортните услуги и планирането и организирането на движението, в
сектора с пътническите превози навлиза и използването на цифрови технологии в
оперативната дейност. Управлението на движението на превозните средства,
обезпечаването на точното и безопасно преминаване по разписание изисква все пошироко прилагане на дигитални технологии. Управлението и обслужването на
превозните средства, както и отчитането на изпълнените задачи все по-често включва
използването на цифрови приложения. И така, както потребителите на транспортните
услуги използват удобствата на дигитализацията, за да планират своето пътуване или
да заплатят за услуга, така и заетите в икономическа дейност 49.31 – градски и
крайградски транспорт, трябва целенасочено и регулярно да надграждат своите общи и
специфични дигитални умения и компетентности.
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