СТРУКТОРЕН АНАЛИЗ
НА 49.20 ТОВАРЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.Описание на сектора
Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна
система като при него, както и в транспорта въобще за разлика от промишлеността и
селското стопанство, не се използват суровини и не се произвежда нов продукт, но без
него не е възможна каквато и да била производствена и стопанска дейност. Развитият
транспорт създава условията, които улесняват по-правилното и по-равномерно
териториално разположение на производствените комплекси, допринася за по-доброто
усвояване

на

природните

ресурси.

Благодарение

на

него

се

осъществяват

производствените връзки между отделните отрасли и предприятия, териториалната
специализация на производството и правилното функциониране на пазарите.
През последните години нуждите от товарни транспортни услуги се увеличават,
като

успоредно с това се повишават

изискванията към тяхното качество.

Железопътният транспорт се явява основен вид транспорт във всички индустриални
страни в света, като се развива в условията на сериозна конкуренция с автомобилния,
въздушния, речния, морския и неконвекционалния транспорт. Това налага постоянното
му усъвършенстване чрез непрекъснатото внедряване на нови методи за пресмятане и
проектиране, чрез въвеждане на авангардни технологии и чрез използване на
съвременни методи за изпитване на железопътната техника.
В България товарният сухопътен транспорт е основен при доставки на
територията на страната. За да се подобри обслужването на клиентите и да се спазят
Директивите на ЕС пазара на железопътните товарни превози, той се либерализира през
2007 г., вследствие на която започнаха да оперират и частни железопътни товарни
оператори. С влизането в сила на Закона за железопътния транспорт се създаде
възможност за навлизане на частния капитал в монополизираната от държавата до този
момент превозна дейност в областта на железопътния транспорт и към дадения момент
у нас са регистрирани 14 товарни железопътни превозвачи.
Железопътният транспорт осигурява превози на стоки в открити и покрити
товарни вагони; превози на цимент, кариерни материали и други насипни товари в
специализирани вагони, гарантиращи опазване на товара и улеснение при товароразтоварните операции; превози на течни горива (светли и тъмни) в специализирани
вагони; превози на дървен материал; на стоки в голямотонажни контейнери (ГТК)
върху специализирани платформени вагони, на тежкотоварни, извънгабаритни и
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необикновени пратки – общо 20 вида товари по класификация на товарите в транспорта
-NST 20.
Предлагането на товарни превози с железопътен транспорт се осъществява с
различни категории товарни влакове: международни директни товарни влакове
(МДТВ); директни товарни влакове (ДТВ); локални товарни влакове (ЛТВ) и
маневрени влакове (МВ). Също така се реализират контейнерни блок-влакове и Ро-Ла
блок-влакове. Същевременно за осигуряване на товарните превози с други страни има
следните гранични преходи:


с Република Румъния: железопътен граничен преход Русе – Гюргево
север, Кардам – Негру вода и Видин – Калафат;



с Република Гърция: железопътен граничен преход Свиленград – Дикея и
Кулата – Промахон;



с Република Турция: железопътен граничен преход Свиленград –
Капъкуле;



с Република Сърбия: железопътен граничен преход Драгоман –
Димитровград ЖС.

Осъществява се превоз на стоки:


от/до българските Дунавски пристанища Русе, Лом, Свищов, Силистра,
Видин;



превоз по железница до гарите в Югозападна България, където да се
осигури претоварване върху автомобили за Македония;



превози по ферибот от/до Варна, Кавказ (Русия), Иличевск (Украйна),
Поти (Грузия) с продължаване на транспорта по железница от/към
страните от ОНД, Централна и Средна Азия.

На територията на страната основните превози се реализират от автомобилния и
железопътния транспорт. Автомобилният транспорт заема водещо място по отношение
на превозените количества товари и извършената превозна работа в националната
транспортна система (Фигура 1), a през последните четири години делът на
железопътния транспорт варира около 22 процента. Железопътният транспорт е
конкурентен при превоз на товари на по-дълги разстояния, като в източник [14] по
данни 2014 г. средното превозно разстояние при железопътния транспорт е 229.45 км.,
а при автомобилния транспорт е 51.33 км.
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ИЗВЪ Р ШЕНА РАБОТА ТК М В ПР ОЦЕНТИ
автомобилен транспорт

железопътен транспорт

19

23

27

22

81

76

73

77

2017 Г.

2018 Г.

2019 Г.

2020 Г.

Фигура 1 Извършена работа ткм в проценти
„Сравнението на пазарните дялове на железопътния транспорт по видове товари
показва, че през 2013 г. железопътният товарен транспорт е с предимство пред
автомобилния транспорт по относителен дял на извършената работа при превози на
товари от група 2 „Каменни и лигнитни въглища, суров петрол и природен газ“ (79.7%),
група 8 „Химикали, хим. продукти и синтетични влакна, продукти от каучук и
пластмаса, ядрено гориво“ (54.6%), група 12 „Транспортно оборудване“ (62.8%), група
19 „Неидентифицируеми товари, товари, които поради някаква причина не могат да
бъдат идентифицирани“ (79.5%) и група 20 „Други товари, некласифицирани другаде“
(64.5%).
През 2016 г. преимуществената конкурентна позиция (над 50% относителен дял)
на железопътния транспорт за тези групи се запазва. Подобрява се конкурентната
позиция при превоз на товари от група 7 „Кокс и рафинирани нефтопродукти“ , като
пазарният дял на железопътния транспорт нараства от 35.14% на 53.08%.“
Сравнявайки дела на железопътния товарен транспорт със средните стойности за
ЕС, се наблюдават по-малко превози в България в периода 2010-2016 г. и увеличаване
на дела на железопътния транспорт в общия вътрешен товарен превоз през следващите
години (таблица 1).

Tабл.1 Индикатор: Дял на железопътния транспорт в общия вътрешен
товарен превоз
Териториален
2010 2011 2012 2013 2014 2015
разрез
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2016

2017

2018

2019

ЕС28
България

18.7
19

18.5
16.6

18.3
16.6

18.4
18.2

18.2
17.9

18.2
17.1

18.2(e) 17.7(e) 18.0(e)
17.1
18.5
19.3

Подобряване на относителния дял на товарните превози, реализирани от
железопътния транспорт, се очаква и от въвеждането на тол системата за таксуване на
превозите по автомобилния транспорт, осъществяван по магистралите през 2020 г.
За да се реализира извършване на превози по железопътния транспорт трябва да
се разполага с висококвалифицирани специалисти в следните области, осигуряващи
специфичната дейности за превоз на товари – планиране и оперативно осигуряване на
превозния процес, маркетинг на пазара, осигуряване на превози

и сключване на

договори с клиентите, познаване на изискванията по отношение на превозите на
различните товари и търговските отстъпки, натоварване и разтоварване на товарите,
превози на опасни товари, осигуряване и технически контрол на подвижния състав,
осигуряване на персонал за осъществяване на превозите и маневрената дейност по
гарите. Особено внимание трябва да се обърне на длъжностите, пряко осигуряващи
превозния процес – машинисти, превозен персонал, маневристи и ревизор вагони.
Спецификата на работа и изискванита към лицата, упражняващи тези професии са
високи, за да се осигурява безопасност и сигурност на превозния процес и именно това
обуславя голямото значение към развитието на икономиката на лицата, практикуващи
тези професии.
За да се реализират превозите по железопътния транспорт, е необходимо
предварително обучение и придобиване на съответната квалификация за различните
професии, осигуряващи превозния процес. Транспортният процес е непрекъснат
производствен процес и работното време на персонала е на 12 часови смени, което
води до умора.
1.2. Описание на основните методи и инструменти, които ще се използват в
анализа.
При представянето и обобщаването на проблемите в пътническия и товарен
железопътен транспорт е приложен комплекс от методи и инструменти, които широко
се използват при научните изследвания в различни области.

За изясняване на

фактическото състояние на разглеждания сектор се започва с дескриптивен анализ,
като след описанието на фактите и явленията се прави сравнителен анализ. По този
начин се определя делът на товарния железопътен транспорт. При съпоставянето на
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обемите на реализираните превози от железопътния и автомобилния транспорт, които
имат най-съществена роля за превозите на територията на България, се очертават
тенденциите в развитието на железопътния товарен транспорт. В изследването обемите
на товарите, превозени с железопътен и другите видове транспорт, са анализирани и
спрямо средните стойности в ЕС.
Дескриптивен анализ е използван и при определянето на дигиталните
компетенции, които се изискват за работа в транспорта. След изяснаване на
съдържание на основните понятия (компетенция/знание/умение), чрез дедуктивен
анализ се посочват конкретните умения, необходими за работа в железопътните
транспортни предприятия за товарни превози.
При изследването на външните и вътрешни условия за развитието на сектора се
прилага факторният анализ, който дава възможност да се класифицират и
систематизират факторите, които определят мястото и значението на железопътния
транспорт в икономически и социален план. Статистическият анализ е метод, който
оценява информацията, отнасяща се до различни проблеми и събрана от различни
източници. За да се определят тенденциите в променящите се макроикономически и
микроикономически индикатори, се използва иконометричният анализ, който се
основава на прилагането на математическата статистика към икономическите данни с
цел да се осигури емпирична подкрепа на моделите, описващи икономическото
развитие на сектора и влиянието върху социалните му елементи като средна заплата,
необходима квалификация и други.
Използването

на

SWOT

анализа

дава

възможност

да

се

очертаят

организационната стратегия и посоката на развитие на товарните железопътни превози.
По отношение на вътрешните елементи на SWOT матрицата – силните и слабите
страни, те следва да се идентифицират на базата на информация, получена от клиентите
(чрез проучвания, фокус групи, нива на удовлетвореност и др.), от служителите (чрез
проучвания сред служителите), както и на основата на капацитета на фирмата да
оперира в своя пазар, ресурсите, с които разполага (финансови средства, брандове,
сгради, хора) и вътрешните процеси, които текат в нея. Във връзка с външните
елементи на SWOT матрицата – възможностите и заплахите, идентифицирането им
следва да се извърши на базата на информация за икономическата среда, за пазарната
среда (какво става в бранша), както и за конкурентите. Силните и слабите страни са
вътрешните “неща” в сектора и фирмите, върху които може да се повлияе пряко и
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които могат да се контролират. Възможностите и заплахите пред сектора са външните
“неща”, които следва да се отчитат при вземане на управленските решения.
При анализиране на нивото на дигитализирането на сектора, е важно да се
направи задълбочен Деск рисърч (Desk research), с който се набира информация за
състоянието в страната и света, а чрез използването на сравнителен анализ, тя се
класифицира и систематизира чрез прилагане на дигиталните технологии.
За да се определят основните дигитални умения, необходими за изпълнение на
основните професионални дейности на служителите не само в момента, но и след 1/3/5
години, от съществено значение е да се извърши дедуктивен анализ, както и подходящи
емпирични социологически изследвания (ЕСИ). След като се разработят релевантни на
целта анкетни карти, попълването им се провежда на различните нива, а при
обработването им се групират по видове. По този начин се осигурява надеждна база
данни, за да се направят съответните анализи –

статистически, дескриптивен и

сравнителен.
Прилагането на дедуктивен анализ и емпирично-социологически изследвания
създават предпоставки за адекватно определяне на неотложните на този етап
изисквания към персонала в железниците и специално за притежаването на дигитални
умения – общи и конкретизирани по длъжности и работни места. Наред с решаването
на проблема за изоставането на кварификацията на наетите лица спрямо бързото
внедряване на новите информационни технологии и потребностите на бизнеса, не помалко значение има и изпреварващата подготовка за справяне с предстоящите
предизвикателства. Чрез прилагането на сравнителен анализ и синтез, както и на
индукция, е възможно да се очертаят бъдещите изисквания за усвояване на съвременни
знания и умения в областта на дигиталните средства и технологии.
Независимо от спецификата на отделните методи и инструменти, прилагани в
изследванията на транспортния сектор, те следва да се прилагат в синергия. Това
гарантира достоверността на направените изводи и ефективността на препоръките за
решаване на съществуващите проблеми, един от който е постигане на съответствие
между темповете на дигитализация и квалификацията на персонала в товарните
железопътни превози.
Структурата и последователността на анализа се определя от целите, поставени в
конкретните изследвания. Информацията, събрана с помощта на дескриптивен анализ,
емпирични социологически изследвания (ЕСИ), дедукция и индукция, се подлага на
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многостранна оценка чрез използване на различни видове анализ – сравнителен,
статистически,

иконометричен,

факторен.

Разграничаването

на

елементите

и

характеристиките на изучаваните обекти се извършва с цел открояване на
съществените детайли, след което по принцип следва прилагане на синтез, който в
единство с предходния анализ осигурява надеждно познание за обекта като цяло.
На

основата

на

общите

научноизследователски

принципи

процесите

в

железопътния транспорт следва да бъдат анализирани след извършване на достатъчно
обхватен и задълбочен „деск рисърч“, а обощените изводи и препоръки да намерят
приложение в обоснававане на целесъобразни предложения, разработване на
стратегически концепция и вземане на ефективни решения за развитието на отрасъла в
съответствие с директивите и добрите практики на ЕС.
1.3.Дефиниране на основните понятия
Компетенцията е „съвкупност от знания и умения, които позволяват
упражняването на професионална дейност в съответствие с изискванията на
производството и заетостта“. Понятието компетенция (competency) може да се
определи като същностна характеристика на хората, водеща до ефективно или
съвършено изпълнение в работата. Този подход се интересува от качествата, които
разграничават превъзходното изпълнение от средното, а след това от определяне на
хората с висок потенциал. Ключовите компетенции са набори от социални знания,
умения и нагласи. Компетенциите могат да се развиват в следните области:
комуникативни умения, дигитална компетентност, лидерство, социални и граждански
компетенции, работа в екип и ефективно управление на работното време
Знанието се дефинира като съвкупност от факти, информация и умения,
придобивани чрез преживяване или образование, теоретичното или практическото
разбиране на субекта, или това, което се знае в дадена област (Оксфордския английски
речник).
Умението представлява способност за извършване на нещо; вещина. Хората се
нуждаят от широк спектър от умения, за да допринасят за развитието на съвременната
икономика. В САЩ се дефинират три широки категории умения, които са технически,
човешки и концептуални. Техническите умения включват всякакви умения, свързани с
конкретна задача и ситуация, като включват както разбиране, така и владеене на такава
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специфична дейност, която включва методи, процеси, процедури и техники и при тези
умения се включват и дигиталните.
Изискванията за определени ключови компетенци налагат проучване на нивото
в прилагането на дигитални средства в товарните железопътни превози, а също така и
запознаване с водещите технологии в световен мащаб. След определяне на областите, в
които се налага повишаване на дигиталните компетенции по професии, следва да бъдат
разработени специфични учебни програми за придобиване на съответни знания и
умения от специалистите, заети в транспортния сектор.
Въз основа на [19] могат да се систематизират основните дигитални
компетенции за работещите в товарния железопътен транспорт:
1) Грамотност, свързана с информация и данни – анализиране, сравняване и
критично оценяване на достоверността и надеждността на източниците на данни,
информация и цифрово съдържание (информация за теглото на вагоните, спирачни
проби). От изключителна важност е умението да се организират, съхраняват и извличат
данни, информация и съдържание в цифрова среда (влакови документи).
2) Комуникация и колаборации: специалистът в областта на товарните превози
трябва да може да взаимодейства, комуникира и да си сътрудничи чрез цифрови
технологии, да споделя данни, информация и цифрово съдържание с други чрез
подходящи цифрови технологии (работа с влак генератор). При осъществяване на
технологичните процеси е необходимо да действа като посредник, да знае практиките
за препращане и приписване; да използва цифрови инструменти и технологии за
съвместни процеси, както и за съвместно изграждане и съвместно създаване на ресурси
и знания (работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите
елементи от железопътната система); да е наясно с поведенческите норми и ноу-хау,
докато използват цифрови технологии и как те си взаимодействат в цифрова среда, да
се справя с данните, които се произвежда чрез няколко цифрови инструмента, среди и
услуги (боравене с географски информационни системи GIS и GPS на вагоните).
3) Създаване на дигитално съдържание: да може да създава и редактира
цифрово съдържание; да подобрява и интегрира информацията и съдържанието в
съществуващи системи за управление (попълване на товарителници и превозни
документи); да планира и разработва последователност от разбираеми инструкции за
изчислителна система за решаване на даден проблем или изпълнение на конкретна
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задача (използване на виртуалната реалност при планиране и оперативно управление на
движението на влаковете и маневрената работа в гарите).
4) Сигурност: да може да създаде защита на цифровите устройства, да избегне
рисковете от възможни опасности в дигитална среда (например кибертормоз); да са
наясно с въздействието на цифровите технологии върху околната среда и тяхното
използване.
5) Решаване на проблеми: умение за идентифициране на технически проблеми
при работа с цифрови устройства и използване на цифрова среда и тяхното
разрешаване (използване на виртуална реалност/разширена реалност VR/AR и
Интернет на нещата (IoT) при повреди по подвижния състав, по ЕРТМС,
локомотивната сигнализация).
Понятия, свързани с целите на секторния анализ и задачи:


Изкуствен интелект /ИИ/ Към момента е наличен „тесен изкуствен

интелект“. Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични
задачи. Голяма част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са именно
тесен изкуствен интелект, който изпълнява ясно дефинирана задача/и. Това е
технология, която позволява на високо-функционални системи да преповтарят, а дори да
надминават човешките способности по отношение на възложени задачи. Всеки софтуер,
който използва достижения като: събиране на данни (data mining), машинно обучение
(machine learning), разпознаване на модели (pattern recognition) и обработване на
естествени езици (natural language processing), за да извършва

автономно прости

решения, може да се възприеме за „тесен изкуствен интелект“. Изкуственият интелект
може да изчислява трасета, оптимизира графиказа движение на влаковете, предвижда и
засича повреди.


Машинно обучение – Алгоритмите за машинно обучение (ML) са компютърни

програми, които се адаптират и развиват въз основа на данните, които обработват, за да
произведат предварително определени резултати. Те са по същество математически
модели, които се „учат“ чрез подаване на данни – често наричани „данни за обучение“
изкуствения интелект, който да дава модели и решения.


Робот - машина с автоматично управление, която може автономно да изпълнява

определени задачи, с помощта на електронен хардуер, програмирани инструкции или
изкуствен интелект. В железопътния сектор помага както за обследване на трасета и
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влакове за повреди, така и да комуникира и обслужва клиенти в чакални на гари и
спирки за метро.


Интернет на нещата /IoT/ - е надеждна екосистема от сензорни устройства,

различни по вид и предназначение, като сензори за местоположение, температура,
влажност и пр. Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя данни в реално
време. Те служат за анализи, прогнози и обучение на изкуствен интелект. Анализатори
прогнозират, че само след няколко години, броят на устройствата, които са свързани с
интернет, ще надмине 75 милиарда. Чрез Интернет на нещата могат да се свързват
всички влакове в една единна система, наречена Интернет на влаковете, която така
може да бъде напълно оптимизирана.


Блокчейн - Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя между

възлите на компютърна мрежа. Като база данни блокчейн съхранява информация по
електронен път в цифров формат, която е криптирана, без да е възможна външна
намеса, което подсигурява сигурност и прозрачност. В индустрията за железопътен
транспорт може да подпомогне прозрачността и сигурността.
В „Становище на Европейския комитет на регионите относно потенциала на
железопътния сектор за изпълнение на политическите приоритети на ЕС от 2019г.“ се
посочва, че в железопътния сектор също има недостиг на умения и затова е
наложително да се отчитат променящите се изисквания за квалификациите в някои
сектори в контекста на цифровизацията и автоматизацията. Необходимостта от
развитие на дигитални умения произтича най-вече от разширеното прилагане на
цифрови устройства и технологии в транспорта, от новите по-отворени и по-гъвкави
процеси, новите приложения за комуникация с клиентите и контрагентите,
използването на иновативни решения за наблюдение на бизнес процесите в реално
време, осигуряване на свързаност между процесите.

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ
И СОЦИАЛЕН ПЛАН
49.20 ТОВАРЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН
ТРАНСПОРТ

1. Динамика на основните макроикономически индикатори
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1.1 Принос към БВП на страната, сравнителни предимства за страната,
отношение към външнотърговския баланс (износ и внос), добавена стойност
В годините след

въвеждането на валутния борд, страната провежда

благоразумна и консервативна фискална политика, основана на принципите на
фискална устойчивост и строга фискална дисциплина. Правителствените разходи
(ограничени от Закона за публичните финанси в размер, ненадхвърлящ 40% от
прогнозния БВП) възлизат на 37.3% от БВП средно за периода 2007-2017 г., при 47.6%
от БВП средно за ЕС. Същевременно, България се нарежда на челно място в общността
по степен на невмешателство в стопанския живот, като само четири държави – членки
на ЕС изземват по-малка част от създадените в икономиките им доходи –
правителствените приходи възлизат на малко над 1/3 от БВП, докато средно за ЕС
изземването наближава ½ от БВП [25].
През последните двадесет години Брутния вътрешен продукт(БВП) се променя в
зависимост от световния икономическо развитие и отражението му в страната. За
периода 2000–2003 г. реалния ръст на БВП е около 5%, след това е нараства и е над 6%
за периода 2004–2008 г. (фиг.2.1). В следствие на международната финансова и
икономическа криза през 2009 г. БВП има отрицателен реален ръст (-5,5%), а през 2010
г. реалният ръст е около нулата (0,2%). През следващите четири години започва
бавното възстановяване на икономиката и от 1,6% за 2014 г. реалният ръст на БВП
стига 3% през 2015 г. Следващите няколко години е относително стабилен около 3 %
до настъпването на корона кризата.
През 2019 г. брутният вътрешен продукт на България нараства в реално
изражение с 4%, като за пета поредна година ръстът е положителен. В номинално
изражение стойността му достига 118,7 млрд. лева, или с 8,2% по-висока от стойността
през предходната година. Водещ фактор е крайното потребление, което нараства с 5,7%
спрямо 2018 г., докато формирането на основен капитал отчита далеч по-скромен
реален ръст от 2,2%. От средата на 2019 г. се наблюдава известно забавяне на реалния
ръст на БВП, което в голяма степен се дължи на влошената външна среда и вече
започнало забавяне на глобалната икономика. Кризата, породена от глобалната
пандемия, рязко промени динамиката на икономическата активност в българската
икономика през месец март 2020 г.

и за тази година се отбелязва рязък спад и

стойността му е -4.4%.
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Реален ръст на БВП в проценти
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Фигура 2.1 Промяна на БВП в проценти
При външната търговия кризата въздейства както на значително свиване на
износа на стоки и услуги, така и на вноса, като и двата показателя отчитат спад в
реално изражение през второто тримесечие на 2020 г. от съответно 19% и 19,1% и
спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се
понижава със 7,6% в реално изражение. Същевременно, динамиката в различните
икономически дейности е различна. Очаквано, в дейностите, пряко засегнати от
ограничителните противоепидемични мерки, се отчита най-голям спад – със 17,7% в
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи;
хотелиерство и ресторантьорство“ и 4,7% в „Култура, спорт и развлечения“; също
висок спад има и в „Операции с недвижими имоти“ – с 3%. Свиването е по-слабо
изразено в „Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне
на води, канализационни услуги, управление на отпадъци“ – с 2.8%, и „Селско, горско
и рибно стопанство“ - с 0.8%. Същевременно, добавената стойност в строителството
отчита нарастване с 1,2% [12].
Стойността на износа на стоки за периода януари-юли 2020 г. спада със 7,3%
спрямо същия период на 2019 г., докато вносът отчита значително по-голямо
намаление с 13%; така търговският дефицит намалява от 1717 млн. евро за първите
седем месеца на 2019 г. до 548 млн. евро през 2020 г. При услугите спадът за
разглеждания период е далеч по-сериозен – 32,8% при износа и 29,4% при вноса
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спрямо 2019 г., като до голяма степен това се дължи на приходите от чуждестранни
туристи, които спадат с 63%. Само за месец юли спадът в приходите от международен
туризъм е 69%, или близо 485 млн. евро. В резултат салдото по услугите се влошава с
943 млн. евро за седемте месеца на годината, докато общото салдо по текущата сметка
отчита минимално увеличение с 40 млн. евро, изцяло заради чувствителното свиване на
търговския дефицит в резултат на намалението на стойността на внесените стоки [12]
Динамиката по групи стоки е изключително разнопосочна, като например
износът на лекарства и козметика, на селскостопански продукти, на цимент и цветни
метали отчита значителен ръст през целия период на кризата, за сметка на сериозен
спад в износа на горива, мебели, облекла, машини и оборудване, включително
автомобилни компоненти. За второто тримесечие спадът на вноса е 22,7%, като найголям принос има намалелия внос – както заради свито потребление, така и заради
значително намалели цени – на горива. Заедно с това, сериозен спад се отчита както
при потребителските стоки за дълготрайна употреба (включително автомобили,
обзавеждане, облекла), така и при инвестиционните стоки и суровините, които служат
за

междинно потребление

на засегнатата

от

кризата

експортно-ориентирана

преработваща промишленост. Експортната насоченост на българската икономика
обуславя и силната зависимост на активността в индустрията с външната среда.
Независимо, че в България не бяха наложени ограничителни мерки в промишлените
предприятия, внезапният шок в основните ни търговски партньори доведе до
практическо блокиране на веригите на добавена стойност в редица отрасли на
европейската икономика. Това от своя страна рязко сви търсенето на промишлена
продукция на широк кръг предприятия в България. Спадът на годишна основа се свива
значително – до съответно 7,7% и 6% общо за индустрията през юни и юли, и 9,7% и
5,7% за преработващата промишленост [12, 24].
Други краткосрочни бизнес индикатори очертават сходна динамика на
въздействието на пандемията. В търговията на дребно се отчита значителен спад на
годишна основа от 14,6% още през март, като свиването става още по-остро през април
и май до 19,9% и 20,4%. Въпреки малко по-позитивните данни за юни и юли,
годишните намаления остават значителни в почти всички категории, като изключение
прави търговията по интернет, която отчита ръст. В сектора на услугите повечето
дейности отчитат спад през второто тримесечие спрямо същия период на 2019 г., като
очаквано най-голям е той при туроператорската дейност – с 94,6%, както и въздушния
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транспорт – с 64,1%. Голям спад се отчита и в рекламата и дейността по проучване на
пазари – с над 30%, а транспорта като цяло се свива с 18,5% на годишна основа.
Дейностите в областта на информационните и комуникационните технологии
отбелязват ръст от 3,9% спрямо същото тримесечие на 2019 г., но това е сериозно
забавяне след почти двуцифрения темп на растеж за предходните пет тримесечия [12].
По отношение на БВП от гледна точка на 10 икономически дейности е направен
преглед на техния дял в общата брутна добавена стойност по базисни цени (фиг 2.2).
Съпоставяйки делът им за ЕС-28 и България [48] се установява:
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Фигура 2.2 ДБС за ЕС-28 и България
o В периода 2007—2017 г. делът на промишлеността в добавената стойност е
най-голям и докато в ЕС-28 спада с 0,5 процентни пункта, достигайки 19,6 % то за
България от 19,6 % през 2007 г. делът е нарастнал до 24.1 (фиг2.2);
o Следващия по големина дял е този на търговията, транспорта и
хотелиерството и ресторантьорството, чийто дял в общата брутна добавена стойност за
ЕС-28 е идентичен през 2007 и 2017 г. (19,0 %), а за България нараства от 19% до 21.7%
[41].
Като заключение може да се твърди, че докато за 2017 г. делът на икономическа
дейност търговията, транспорта и хотелиерството и ресторантьорството дава 21.7% в
общата БДС в следствие на пандемията от коронавирус намалението за 2020г. спрямо
2019 г. за транспорта е 18.5%, което сочи и за намаление на дела му в БДС.
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1.2. Коефициент на заетост, брой на наетите лица в сектора, свободни
работни места в сектора, текучество на персонала, квалификационна и
демографска структура на работната сила, недостиг на работна сила в сектора
Коефициент на заетост
Кризата през периода 2009-2010 година на европейския и другите пазари доведе
до рязко свиване на производството и като резултат до намаляване на броя работни
места. След 2009 година с възстановяването на икономиката и ускоряването на растежа
й заетостта постепенно се възстанови и през 2017 година доближи нивата от 2008
г.(например при мъжето през 2008 г. е 76.1%, а през 2017 г. -75.3%). Промяната в
коефициента на заетост по различните разглеждани групи са дадени на фигура 2.3.
При възникване на кризата Covid-19 се наблюдава голям спад на извършваните
икономически дейности, което се дължи на преориентирането към дистанционна
работа, затваряне на редица бизнеси, увеличаване на смъртността при по възрастните
работещи хора, което доведе до увеличаване на коефициента на заетост при всички
групи (от една страна мъже и жени, от друга в зависимост от завършеното образование)
с изключение на трудещите се с основно и по-ниско образование. Това е нормално като
се има предвид промяната в начина на работа, навлизането на дигитални умения при
извършването й, което води до по малко търсене на работници от тази група. Почти 2/3
от населението с начално и по-ниско образование, както и повече от половината от
лицата с основно образование, са икономически неактивни; значително по-малко са
изключените от пазара на труда сред по-високо образованите (всеки четвърти със
средно и всеки девети с висше образование е икономически неактивен)[25]. Въпреки
предприетите мерки и програми за повишаване на нивото на дигиталните умения, е
необходимо да се извършва непрекъснато обучение в това направление, особено за
разглежданата група работници.
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Фигура 2.3 Промяна на коефициентите на заетост [16], [25]
Брой на наетите лица в сектора
Повишеното търсене на работна сила от страна на превозвачите в железопътния
транспорт,
спецификата

намаляването
на

работа

на
в

търсещите работа
железопътния

поради

транспорт,

демографската
изискваща

криза,

определена

правоспособност на голяма част от персонала, води до недостиг на наетите лица в
сектора. Това е допълнително предизвикателство за осигуряване на обучение на
кандидатите за постъпване на работа, особено за лицата с основно и по-ниско
образование и без квалификация и младежите, както и за повишаване на
квалификацията на персонала.
През периода до 2015 се наблюдава непрекъснат спад на товарните превози,
дължащо се на преориентирането на превоза на товари към автомобилния транспорт,
ниските скорости на придвижване и превоз на преди всичко промишлени стоки, но в
периода 2016-2020 година има увеличение на обемите на превозите. През периода
2011-2020 има постепенно намаление на персонала на най-голямото лицензирано
предприятие за превоз на товари БДЖ ТП, което е показано на фигура 2.4 [4].
Числеността на персонала в БДЖ ТП към 31.12.2020 г. е 2641, като спрямо 2011 г. е
намаляла с 1535 души или с 37%. Това се дължи и на промяната на начина на работа с
намаляване на превоза на единични товарни пратки и намаляване на обема маневрена
работа и броя на обслужваните гари.
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Фигура 2.4 Числеността на персонала в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Свободни работни места в сектора, текучество на персонала
В БДЖ ТП се провежда последователна политика по обучение и развитие на
персонала, вътрешна преквалификация с цел минимизиране на недостига от персонал и
преодоляване на дефицитите в компетенциите. За 2019 г. са заложени 2643 служители,
необходими за изпълняване на Графика за движение на влаковете, а на работа са наети
2853 лица, което съставлява 7,9% повече от предвидените работни места, защото има
непрекъснато увеличение на обема на превозите. Тенденцията при числеността на
персонала е непрекъснато намаление, но поради увеличението на превозите и
внедряване на нови технологии може да се счита, че минимума на колектива вече е
достигнат и ще се задържи около този състав.
През годините се наблюдава голямо текучество, което води до проблеми при
осигуряване

на

квалифициран

персонал,

за

който

се

изисква

определена

правоспособност. Както се вижда от фигура 2.6 , напусналите винаги са повече от
постъпилите, което се дължи на преориентирането на служителите към работа в други
фирми с дейност в областта на товарния железопътен транспорт, където заплатите са по
високи. Наблюдава се намаление на броя и на постъпилите и увеличение на
напусналите работници и служители през всяка следваща година спрямо предишната.
През 2020 г. напусналите са 235 лица, докато постъпилите са 131, което води до голямо
текучество и недостиг на персонал –

към 31.12.2020 г. броят им е 105, което

представлява 4 % от общата численост по щат.
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Фигура 2.6 Текучество на персонал на БДЖ ТП [4]
За останалите превозвачи не се разполага с данни, но общо в железопътните
предприятия има недостиг на кадри и проблемите по осигуряване на квалифициран
персонал са еднакви за всички.
Квалификационна и демографска структура на работната сила
Специфичното за персонала в железопътния транспорт е, че за редица професии
се изисква предварително обучение за придобиване на определени знания, които могат
да се легитимират чрез свидетелства за правоспособност или документи за
квалификация.
Персоналът на БДЖ ТП за 2021 г се състои от 2303 служители, като в областа
на икономическата дейност „Транспорт“ е характерно че работещите жени са 1/3 от
персонала. Разпределението на персонала по възраст е дадено в таблица 2.2.
Възраст
до 29 г
от 30 г. до 39 г.
от 40 до 49 г.
от 50 до 59 г.
на 60 и повече
години

Таблица 2.1 Персонал по възраст
Брой служители
Процент
63
237
625
1124
254
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2.74%
10.29%
27.14%
48.81%
11.03%

На базата на показаното разпределение се установява, че най-голям дял имат
служителите в диапазона от 50 до 59 г., който представлява 48.81% и заедно с групата
на възраст 60 и над 60 години съставляват 59.84 %. Това неминуемо ще доведе до
липса на персонал през следващите години и внедряването на дигитални продукти и
технологии ще изискват допълнително обучение за усвояването им. Както се вижда от
таблица 2.2 текучеството в сферата е преди всичко на персонал с трудов стаж до 10
години, които се ориентират към фирми с по добро заплащане или от друг вид работа, а
по възрастните държат на фирмата в която са работели дълги години.
Таблица 2.2 Персонал по продължителностт на
стажа
Трудов стаж

Относителен дял %

Брой
работници/служители

1.3.

1 до 5 години

9.25%

213

от 6 до 10 години

8.29%

191

от 11 до 20 години

20.36%

469

от 21 до 30 години

24.71%

569

от 31 до 40 години

33.61%

774

над 40 години

3.78%

87

Средна

работна

заплата,

медианна

работна

заплата,

динамика

на

производителността на труда, социална значимост на икономическата дейност
Средна работна заплата
Размерът на паричните средства, които средно получава едно лице в
железопътния транспорт е много важен показател, тъй като средната работна заплата
показва стандарта на живот на работниците и привлекателността на отрасъла за
бъдещите служители. През последните десет години средната работна заплата (фигура
2.7) в товарния железопътен транспорт варира около тази в икономическото
направление „Транспорт, складиране и пощи“, като за 2020 г. е по висока с 11%.
Растежът й през годините е с 64,5% на годишна база спрямо 2011 година, а индексът на
потребителските цени за месец януари 2021 г. спрямо месец януари 2011 г. e 113.8%,
т.е. инфлацията е 13.8% (определен от калкулаторът на НСИ). Нарастването на
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средната работна заплата от 2020 спрямо 2019 година е 10,2%, но като стойност е найниска в сравнение с останалите превозвачи на товарни превози.
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Фигура 2.7 Промяна на средната работна заплата [4]
Динамика на производителността на труда
В условията на повишено търсене на труд в страната, съпроводено с натиск за
увеличаване на работната заплата и съответен ръст на разходите за труд на единица
продукция, производителността на труда нараства, като по този начин не позволява да
се наблюдава влошаване на конкурентоспособността на икономиката. През периода
след излизането от икономическата криза производителността на един зает в България
нараства кумулативно с 14%, изпреварвайки чувствително средния растеж в ЕС (4.1%),
но страната остава на последно място по този показател с едва 45.6% от стойността му
в
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Фигура 2.8. Изменение на производителността [мл. тонкм/лице]
ЕС [2.6]. За разлика от динамиката на общата производителност, в железопътния
товарен транспорт, където се измерва в милиони тонккилометри (фигура 2.8), тя се
задържа почти постоянно в периода 2013-2017 г., нараства за периода 2018-2020 г. и
през 2020 г. с настъпването на кризата се наблюдава лек спад спрямо 2019 г. поради
намаление на производството на промишлените предприятия, но е значително по
висока от 2018 г. [4]. Внедряването на нови дигитални технологии ще облекчи
дейността

и

може

да

се

очаква

допълнително

повишаване

на

производителността.
Социална значимост на икономическата дейност
Железопътният транспорт е с най-ниско относително въздействие върху
околната среда спрямо другите видове сухоземен транспорт. 70,3% от железопътната
мрежа в РБългария е електрифицирана, т.е. като резултат имаме намалени вредни
емисии в атмосферата при превоза на пътници и товари. Статистически железопътният
транспорт е с най- малко аварии и катастрофи, в сравнение с другите видове сухопътен
транспорт. В европейски план има ясен приоритет върху железопътния транспорт, но
той едва сега излиза като приоритет, възприет в коалиционната споразумение на новото
правителство в България. Това е целесъобразно решение, защото ефективността,
екологичността и безопасността на железопътния превоз го превръщат в ключов
фактор за възстановяване на устойчивия икономически ръст в Европейския съюз и
региона.
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България се нарежда на 28-о място от 28-те държави-членки на ЕС в Индекса на
Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI) за 2020 г. Въпреки че общият ѝ резултат е нараснал до 36,4 за 2020
при 33.5 за 2018 г., сега, в условията на пандемия, България изостава още повече
поради недостатъчно добрите резултати по някои показатели на DESI. България се
справя сравнително добре в областта на свързаността, особено по отношение на
широкия достъп до свръх високоскоростни и мобилни широколентови мрежи.
Продължават подобренията в „електронно управление“, което привлича все по-голям
брой потребители; по- постигнала висок резултат по отношение на предоставянето на
цифрови обществени услуги за сектора на стопанската дейност.
Що се отнася до човешкия капитал, България се е изкачила с две места понагоре в класацията в сравнение с предходната година. Въпреки това равнището на
уменията в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС. Лицата, които
притежават поне основни цифрови умения, възлизат на 29% от възрастното население
при средно 58% за ЕС, а само 11% притежават умения над средното равнище (малко
под една трета от средната стойност за ЕС). България изостава също така и от средната
стойност по отношение на интегрирането на цифрови технологии. Именно поради тази
причина са необходими мерки на всички нива на образователната система, както и в
системата на квалификация и преквалификация на заети и безработни за повишаване на
цифровата грамотност и преодоляване на т.нар. цифрово изключване, което
възпрепятства за заемане на определени работни места. Затова и служителите
притежаващи

необходимите

за

направлението

дигитални

умения

ще

имат

възможностите за по бързо кариерно развитие.
Съживяването на железопътния товарен транспорт е в центъра на
приоритетите на Европейската транспортна политика поради неговата
икономичност, ефективност и способност да щади околната среда. В резултат на
преориентирането към по екологичен транспорт и нарастването на обемите,
превозвани чрез комбиниран транспорт, се очаква увеличаване на превозите с
товарен железопътен транспорт.
2.2 Микроикономически особености на отрасъла
2.1. Брой продавачи, вид продукт, бариери за достъп до отрасъла, достъп до
информация, конкуренция, контрол на цените, тип пазарна структура

23

Брой продавачи
След либерализацията на товарните жп услуги броят на лицензираните товарни
превозвачи постепенно нараства. Освен „БДЖ – Товарни превози” ЕООД (която е е
еднолично дружество с ограничена отговорност и е държавна собственост) са
лицензирани още 13 оператора, извършващи превози на територията на Република
България. Железопътната инфраструктура е предоставена за ползване от всички
товарни превозвачи и извършените превози, изразени във влаккилометри през периода
2017 до 2020 г. по железопътни превозвачи са показани на фигура 2.9.

Влаккилометри
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2018 г.

2019 г.

2020 г.
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ЕАД
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ЕАД

ТСВ ЕАД

Фигура 2.9 Влаккилометрова работа на по-големите превозвачи
Докато в предишният програмен период основният товарен превозвач „БДЖ –
Товарни

превози” ЕООД отчиташе постоянните загуби, които

ограничаваха

възможността да преследва нормална инвестиционна политика, подвижният му състав
(тягов и нетягов) остаряваше, анализът на данните за превозите през последните години
показва непрекъснато повишаване – от 3 693 682 хил.ткм през 2017 г. до 5 335 385
хил.ткм през 2020 г., тоест 50% увеличение (фигура 2.10). Точно обратното се
наблюдава при превозвача „БЖК АД“, при който има непръкъснат спад на
извършваните превози – от 2 601 563 хил.ткм през 2017 г. на 587 213 хил.ткм за 2020
г., което e над четири пъти по-малко. Останалите превозвачи имат леки
неравномерности в големината на превозите с изключение на „Булмаркет Рейл Карго
ЕООД“, който през 2017 г. е имал 694 229 хил.ткм, а през 2020 г. – 1 049 178 хил.ткм,
което е почти 40% увеличение. Може да се заключи, че БДЖ ТП доминира на пазара и
през последните години заема все по-голяма ниша на пазара. Направените заключения
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се потвърждават от пазарния дял на извършената работа по железопътни превозвачи за
последната 2020 година, изразен в брутотонкилометри и представен на фигура 2.10.
С развитието на товарните превози в европейски мащаб все повече отпадат
ограниченията за използване на железопътната инфраструктура на съседни страни,
което позволява да се товарят и разтоварват товари не само в дадената страна, а и в
съседни на нея. Това е перспективна стъпка за развитие на интензивни икономически и
търговски връзки в рамките на единния европейски пазар. Все повече се разширява
зоната

на

железопътни

товарни

превози,

което

изисква

задълбочаване

на

кооперирането и сътрудничеството между отделните превозвачи, водещо до
интензифициране на обема обменна информация с цел подобряване качеството на
превозите и възможност за предоставяне на информация във всеки един момент от
превоза на даден товар. Например Ди Би Карго България е първата частна компания в
България, която предоставя услуга за редовни транзитни превози през границата с
Турция.

Брутотонкилометри (хил) 2020
БДЖ ТП ЕООД

7%
6%
6%

6%

6%

Булмаркет Рейл Карго ЕООД
БЖК АД
ТБД Товарни превози ЕАД

58%

Пимк рейл ЕАД

11%

Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД
Ди Би Карго Б-я ЕООД

Фигура 2.10 Дял на извършената работа от товарните железопътни превозвачи
Вид продукт
Предлагането на товарни превози с железопътен транспорт се осъществява с
различни категории товарни влакове:


Експресни товарни влакове – движат се между главни, производствени и

потребителни центрове на страната и за чужбина, като могат да будат високоскорости
или на обикновени товарни влакове. В този случай те се специализират да извозват
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товари в точно определени времена за заминаване и пристигане, характерни за
пунктовете на потребителя.


Директни товарни влакове– вътрешно или международно съобщение – те

преминават без преработка или с частична преработка за прикачване на някои групи
вагони, най малко една техническа участъкова или разпределителна гара.


Локални товарни влакове – движат се между участъкови гари като

основната им работа е в обслужвания участък е откачването и прикачването на
местните вагони в посредните гари.


Маневрени влакове – извозват натоварени или празни вагони от

влакообразуващите или посредни гари и обратно, когато са налице големи
товаропотоци.


Работни влакове – движението им е свързано с извършване на

строителство и ремонт по железния път в междугарията и пунктовете от железопътната
мрежа.
Също така се реализират и контейнерни блок-влакове и Ро-Ла блок-влакове.
В зависимост от количеството превозвани товари могат да се разделят на
единични вагонни пратки, контейнерни и договори за регулярни превози, а в
зависимост от вида на товара – превоз по общи условия или превоз при спазване на
особени условия (например опасни товари), като има предмети, изключени от превоз. В
зависимост от страните, в които се извършват, могат да бъдат вътрешно съобщение или
международно. Самите превозвачи могат да се специализират за извършване на
превозна услуга, а има и специализирани за извършване на маневрена дейност по
гарите и индустриалните клонове.
Бариери за достъп до отрасъла
Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се
издава на търговец, който е подал заявление и отговаря на изискванията за добра
репутация, финансова стабилност и професионална компетентност, както и на
останалите изисквания на чл. 38 от ЗЖТ. Заявител на услугата може да бъде всеки
търговец, чийто предмет на дейност е извършването на железопътен превоз на пътници
и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение. Лицензията се издава от
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
упълномощено от него лице. Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване.
Железопътен превозвач, притежаващ лиценз за извършване на железопътни
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превози, издаден в държава членка на Европейския съюз или на Европейското
икономическо

пространство,

може

да

осъществява

железопътни

превози

на

територията на Република България. Лицензиите за извършване на железопътни
превози, издадени по реда на ЗЖТ и Наредба № 42/6.07.2001 г., имат действие извън
територията на страната, доколкото това е уговорено в международни договори, по
които Република България е страна.
Достъп до информация
Достъпът до информация в сектора на железопътния транспорт е уреден
съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). На интернет страниците
на Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА
„Железопътна администрация“ и на БДЖ са пубрикувани 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 ИА „Железопътна администрация“ и в сградата на
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД. 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 [2.8].
Официалните интернет страница на превозвачите дава възможност за намиране
на информация по отношение на предлаганите услуги и видовете вагони, с които се
извършват. Дава се информация за самия превозвач, новини, отчети и контакти. БДЖ
ТП дава и тарифата за превоз по видове товари и разстояние и възможност за
потребителя да получава информация за движението на пратката му.
Конкуренция
В България основният конкурент на товарните железопътни превози са
автомобилните превози, които заемат между 70-80% от пазара през годините.
Повишаването на конкурентоспособността на товарните железопътни превози зае
основно място в стратегиите и практическите действия на регулаторните органи и
европейските железопътни компании. В тази насока се осъществиха и редица мерки за
комерсиализацията на всички дейности в тази сфера чрез прилагане на гъвкави форми
за достъп до железопътната инфраструктура на частни местни и чужди жп оператори,
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за създаване на смесени дружества с други видове транспорт за съвместни превози и
услуги и т.н. (22 БДЖ). Либерализацията на пазара на железопътните товарни превози в
РБългария е факт от 2007 г., вследствие на който оперират частни железопътни товарни
оператори. Конкуренцията постепенно води до повишаване на качеството на
предлаганите услуги и относително намаляване на превозните цени, а това създава
условия за постепенно обръщане на тенденцията за прехвърляне на товари от
железопътния към автомобилния трафик. Железопътният транспорт е конкурентен при
превоз на товари на по-дълги разстояния и интермодалните превози. Именно затова се
реализират далечни товарни превози, преминаващи през няколко страни, като за
пример може да се даде осигуряване на интермодален превоз чрез контейнер с превоз
на товарен влак от фирмата „Гопет Транс“ от Стара Загора до терминали в Генк,
Зеебрюж и Дуизбург.
Контрол на цените
При превоза на товари от страна на БДЖ ТП се използва Единна тарифа за
превоз на товари по железопътен транспорт в Република България (ЕТПТ), която е
съставена на български език, а превозните цени и цените за допълнителни услуги и
добавъчните такси, свързани с превоза, са дадени в EURO. Таксуването зависи от:
естеството на товара наименование, позиция, клас на товара; теглото на пратката, вида
на пратката - вагонна, контейнерна и превозното разстояние. Останалите превозвачи
предлагат цени в зависимост от вида на пратката, но цените им не са достъпни на
интернет страниците им.
Тип пазарна структура
Пазарът на товарните ж.п. услуги е либерализиран, като броят на лицензираните
товарни превозвачи непрекъснато нараства и в момента в страната функционират 14
лицензирани железопътни превозвачи за товарни превози, тоест пазарът работи в
условията съвършенна конкуренция.
2.2. Роля на производственият 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
Транспортната производствената дейност изисква от работещите в нея поспецифични качества и умения – предварително придобита квалификация за дадена
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длъжност, да отговаря на определени психологически изисквания необходими при
екстремни ситуации създаващите се по време на работа. Транспортните работници
трябва да могат да реагират бързо и адекватно, понякога в рамките на доста кратко
време се налага да вземат важни и отговорни решения, от които да зависи живота и
здравето на хората [2.2]. Ето защо при подбора на кадри за нуждите на транспортните
фирми е необходимо много внимателно да се преценят притежаваните качества от
кандидатите и те да съответстват максимално на спецификата на транспортната работа
и функционалните им задължения [2.10].
Основни фактори, оказващи влияние върху пазара на труда в железопътния
транспорт са:
o икономическото развитие и неговите перспективите за растеж, доходите на
населението - влияещи на обемите на превозите имайки предвид, че железопътния
транспорт е насочен към осигуряване на придвижването на различни социални групи;
o нивото на внедряване на нови дигитални и технически решения при
извършване на технологичните процеси за осигуряване на железопътните транспортни
услуги;
o образователно равнище 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;
o възраст и здравословното състояние на персонала имайки предвид, че
служителите над 50 години съставляват 55%

и необходимостта от повишаване

привлекателността на професиите упражнявани в железопътния транспорт;
o заплата и др.
Управлението на човешките ресурси в железопътния транспорт трябва да бъде
адаптирано към европейските изисквания за високо професионално ниво. Като цяло
има зависимост от обемите на реализираните влаккилометри 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 обработка на влаковете. 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
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производителност.

Данните

за

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

е обратно пропорционално на персонала и

правопропорционално на

реализираните тонкилометри. Като цяло намаляването на числеността на персонала
трябва да бъде по-голямо от намалението на обема на превозите, което води до порационалното използване на работното време и по-висока производителност на труда,
усъвършенстване на техниката, технологиите и организацията на транспортния процес.
По-важните проблеми пред управлението на човешките ресурси в БДЖ ТП са:


небалансирана образователно-квалификационна структура на персонала –

около 70% от служителите са със средно образование;


застаряване на персонала в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – нисък

относителен дял на работниците и служителите на възраст до 40 години – около16%;


липса на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията за образование,

квалификация и професионален опит за заемане на определени длъжности;


високата конкуренция при набиране и подбор на кандидати, която оказват

другите превозвачи;


недостатъчно развити умения на служителите най-вече по отношение на

езиковите знания, компютърната грамотност, липсата на необходимите професионални
и квалификационни знания, умения и опит в системата на железопътния транспорт;


липса на мотивация за кандидатстване и работа в дружеството.

За преодоляване на посочените проблеми фирмената политика по отношение на
персонала включва следните мерки:
o ефективно привличане и подбор на персонал, пример за което е
организираният първи курс в Център за професионално обучение на БДЖ ТП за
директно

придобиване

на

професионална

квалификация

и

правоспособност

„Локомотивен машинист” (участниците, 21 външни за „БДЖ – Товарни превози”
ЕООД лица, са сключили договор по условията на чл. 235 КТ);
o унифициране на системата за набиране на персонал – изготвяне и
публикуване на обяви за свободни работни места единствено от звеното за подбор в
Централно управление;
o участие в Дни на кариерата с цел популяризиране на

дружеството и

разширяване на информационните канали за привличане на кадри на национално и
регионално ниво, например в организирана от ВТУ „Тодор Каблешков” съвместна
среща с работодатели за подкрепа в кандидат-студентската кампания; срещи с
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Агенцията по заетостта, работа по съвместни програми за финансирано от агенцията
обучение на външни кандидати;
o активна комуникация с университети и училища с цел осигуряване на
персонал за т.нар. „ключови позиции”, изискващи по-дълъг период на обучение и
специфична

квалификация,

сътрудничество

с

професионалните

гимназии

по

железопътен транспорт и други специализирани гимназии, както и с висши учебни
заведения.
За разширяване на знанията и уменията на персонала се предвиждат:
- обучения за реагиране при екстремни ситуации: пожар във влака, катастрофи,
природни бедствия и др.;
- периодични курсове за поддържане нивото на квалификация на персонала и
повишаване качеството на предлаганата услуга;
- обучение при въвеждане на нови модели и/или техники и технологии;
- мотивиране на персонала за участие в индивидуални форми на обучение за
придобиване на друга специалност и/или по-висока степен на образование, като
разходите за обучение се поемат от работодателя и се сключват договори по чл. 234 от
Кодекса на труда, а по-високата квалификация се обвързва с кариерното развитие на
служителите.
Еластичността на търсенето на труд показва реакцията в резултат на промяната.
Затова при анализа на развитието на работната сила в железопътния транспорт трябва
да се оцени не само текущото състояние на капацитета на човешките ресурси, но и
атрактивността на отрасъла 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).
Не случайно в регистъра на обявените в началото на 2022 г. специалности,
обучението по които щe бъде зaплaщaно изцялo или чacтичнo пpи cĸлючeн дoгoвop c
paбoтoдaтeл зa cтaж нa cтyдeнтa зa пepиoдa нa oбyчeниeтo и зa paбoтa cлeд ycпeшнoтo
мy зaвъpшвaне (по чл. 95а от ЗВО), са включени няколко бакалавърски и магистърски
програми, които са пряко свързани с железопътния транспорт – Жeлeзoпътнa тexниĸa,
Технология и управление на транспорта, Комуникационна и осигурителна техника,
Електронергетика и др. Съответно в списъка на заявителите влизат БДЖ ТП, Булмаркет
Рейл Карго ЕООД, както и свързани с железниците предприятия като Вагонен завод Интерком АД, НКЖИ, поделения на ДП „ТСВ“.
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III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
В съответствие със спецификата на инструмента SWOT анализът на товарния
железопътен сектор представя а силните и слабите му страни, благоприятните
възможности и заплахите за развитието му. Първите две взаимно противоположни
харастеристики се отнасят до вътрешната за изследваните обекти среда, които пряко
зависят от решенията, взимани в самите обекти (транспортни предприятия), а
възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в повечето случаи
транспортните предприятия не могат пряко да влияят върху тях.
Вътрешна среда
Силни страни

Слаби страни

• Изградени транспортни връзки между
железопътната
мрежа,
пристанищата
за
обществен транспорт с национално значение и
националната пътна инфраструктура.
• Наличие на капацитет за превоз на
разнородни видове товари.
• Пълно покритие на територията на
страната за обслужване на клиенти.
• Развита експлоатационна и ремонтна
дейност, включваща мрежа от депа за текуща
поддръжка на подвижния състав, наличност на
технически квалифициран персонал.
• Развита експлоатационна и ремонтна
дейност, включваща мрежа от депа за текуща
поддръжка на подвижния състав, наличност на
технически квалифициран персонал.
• Внедряване на интегрирана ERP система,
която
обхваща
всички
дейности
на
транспортното дружество, като се предвиждат
следните основни модули:
o планиране и управление на товарните
превози в 80 товарни жп гари; оптимизация на
разпределението на празните вагони; връзки с
други системи за управление на движението; ;
o мобилна
информационна
система;
рекламации; следене на обществени поръчки,
процедури и договори; електронен регистър на
недвижимата собственост; следене на сметките
за използване на вагоните; деловодна система,
счетоводство и финанси;
o ремонт и поддръжка на подвижния
състав; складова дейност; дейности по
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• Влошаване на експлоатационната дейност на
транспортните предприятия поради лошата
възрастова структура на превозните средства голям оборот на товарния вагон, висок процент на
празен пробег, изолирано движение и превоз на
единични вагони, удължени срокове за доставка
на товарите, дължащи се на ниските скорости по
железопътната мрежа и високо ниво на кражби и
посегателства над товарите.
• Остарял, недостатъчен и неадекватен
подвижен състав с незадоволително техническо
състояние на вагонния и локомотивния парк,
ниска ефективност, породена от излишен
капацитет.
• Недостиг на модерни логистични и
информационни системи.
• Липса на внедрена система за контрол на
натоварването и теглото на вагоните и
състоянието на буксите им от страна на
превозвачите, което оказва негативно влияние
върху безопасността и сигурността на товарния
железопътния транспорт.
• Влошаване качеството на предоставяните
железопътни услуги за единични вагонни пратки.
• Ниско ниво на извършване на транзитни
товарни превози през територията на страната.
• Ниско ниво на дигитална грамотност на
персонала спрямо средното за ЕС;
• Високата степен на текучество сред
експлоатационния
персонал,
експерти
и
специалисти в различни дейности, като една от

безопасността;
управление
на
човешките
ресурси.
• Въвеждане на електронна товарителница.
• Непрекъснатa
информация
за
местоположение на вагона и състоянието му като
част от Интернет на нещата (IoT)“.
• Част от локомотивите са оборудвани с
ETCS в допълнение към сегашните системи за
безопасност. Новите локомотиви стандартно ще
бъдат произвеждани с ETCS.

основните причини е високата конкуренция при
набиране на персонал, която оказват други
превозвачи;
• Ниско ниво на инвестиции в ИКТ;
• Липса на интерфейсите между управителите
на инфраструктура и железопътните предприятия
/от подготовката на влака до фактурирането на
достъпа до инфраструктурата/ може да бъде
значително
опростено
от
цифровизирано
предоставяне на информация. Положителните
подходи към това са разработени по проекта
"Железопътна простота" - "Railway Simplicity".

Възможности

Заплахи

• Осигурява на инвестициите за нов или
рехабилитиран подвижен състав
• Подобряване
на
ефективността
на
превозвачите чрез увеличаване на разстоянията
за превоз и дистрибуция.
• Подобряване
на
научното
и
професионално обучение, повишаване ролята на
изследователските институти с цел създаване на
по-добра среда за ефективното развитие и
осъществяване на транспортните схеми;
• Оптимизиране на логистичните вериги
чрез инвестиране в технологично проектиране;
• Инвестиране в интелигентни транспортни
системи и намаляване на разходите за ресурси
(парични, енергийни, човешки).
• Концентрация на складовото стопанство
при ремонтите и въвеждане на съвременни
логистични схеми за снабдяване с резервни
части;
• Инвестиции в електромери и ГСМ, което
ще намали значително загубите от кражби.
• Намаляване на зависимостта от петрол и
петролни продукти на икономическите субекти,
действащи в транспортната система;.
• Оптимизиране
на
персонала
на
дружеството спрямо обема на работа
• Железниците имат потенциал и да
създадат нова допълнителна заетост, макар, че
автоматизацията при тях, също има голям
потенциал за развитие.
• Получаване на достъп до добрите
европейски практики и усвояването им.
• Намаляване на зависимостта от петрол и
петролни продукти на икономическите субекти,
действащи в транспортната система.
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• В голямата си част осигурителните,
телекомуникационните и енергозахранващите
системи са остарели и на ниско технологично
ниво, което не отговаря на съвременните
изисквания за оперативна съвместимост и би
могло да представлява проблем за безопасността
на превозите.
• Забавяне внедряването на системите за
управление на трафика (SESAR, ERTMS, ITS, SSN
и LRIT, RIS), води до закъснение на влаковете и
проблеми при следенето на товарните пратки от
превозвачите и клиентите.
• Неефективен мениджмънт и загуба на
клиенти и неспособност за привличане на
транзитен трафик.
• Влошаване възрастовата структура на
подвижния състав.
• Задълбочаване на проблема с недостиг на
квалифициран
и
опитен
експлоатационен
персонал.
• Недостатъчно
внедрени
дигитални
технологии за намаляване на загубите от кражби
на гориво.
• Допълнителни разходи и загуба на време
поради
необходимостта
от
допълнителна
преработка на товарните влакове, което се налага
поради несъответствието между внедрената
система за мониторинг и контрол на параметрите
на подвижния железопътен състав в движение от
страна на железопътната инфраструктура и
липсата на такава система при превозвачите.

Външна среда
Силни страни

Слаби страни

• Това е екологичен транспорт с ниски емисии
на CO2. Стойностите на емисиите на CO2 се
определят според генерираната електроенергия
за теглене на железопътния транспорт.
Електрическите влакове с много агрегати имат
по-ниска консумация на енергия, което
позволява намаляване на емисиите. Освен това
железопътният транспорт е сред най-сигурните и
надеждни.
• Благоприятно географско местоположение
на страната.
• Висока степен на хармонизация на
транспортното законодателство с това на ЕС.
• Развитие на интермодалните превози на
далечни разстояния.
• Сред най-големите предимства е, че този
транспорт позволява и е много благоприятен за
внедряването на множество от съвременните
дигитални технологии.
• Силно влияние на политиките на ЕС в
областта на дигитализацията и развитието на
железопътните превози.
• Единни европейски регулации за развитие на
дигитално общество и Единни европейски
стандарти, осигуряващи интероперабилност на
информационните системи.
• Възможности за обмяна на опит в развитието
на информационните системи в железопътния
транспорт, особено на тези, касаещи еуправлението.
• Според Регламент (ЕС) 2020/1056 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 юли
2020 г. е необходимо да се осигури електронна
информация
за
товарни
превози
чрез
насърчаване цифровизацията на товарните
превози и логистиката с оглед намаляване на
административните разходи, подобряване на
капацитета за правоприлагане от страна на
компетентните органи и повишаване на
ефикасността и устойчивостта на транспорта.
• Превозвачите и компетентните органи
следва да вземат необходимите мерки, за да
направят възможен електронния обмен на
регулаторна информация за товарни превози
(eFTI) в машинно четим формат чрез платформи,

• Все още има слаба позиция на транспортния
пазар поради недоразвита или изоставена в
миналото инфраструктура. Също така все още е
ниска честота на транспортиране, както и
работната скорост на традиционната железница.
Тези два фактора са предпоставка за наличие на
високи експлоатационни разходи.
• Другата слабост, която трябва да се
преодолява, е липсата на директните влакове дори
към ключови дестинации.
• Липсват
стимули
за
железопътните
превозвачи да използват интермодален транспорт.
• Липса
на
национална
мрежа
от
интермодални терминали, които да обслужват
нуждите на железопътния товарен транспорт;
• Недостатъчно развит пазар на комбиниран
транспорт в България.
• Липса на трансгранична оперативна
съвместимост
на
информационните
инфраструктури за товарните превози.
• Ниско ниво на инвестиции в ИКТ.
Хроничен недостиг на ИКТ специалисти.
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базирани на информационни и комуникационни
технологии (платформи за eFTI), включително
придобиване на необходимото оборудване.

Възможности

Заплахи
• Конкурентоспособността на пазара на
транспортни услуги е зависима от провеждането
на отговорна и дългосрочна транспортна
политика.
Липса
на
осигуряване
на
конкуретноспособността на жп транспорт
• Забавяне внедряването на системите за
управление на трафика (SESAR, ERTMS, ITS, SSN
и LRIT, RIS), води до закъснение на влаковете.
• Сред заплахите са зависимостта от
електричество, което до 2050 г. може да е в
недостиг, и кризите като Ковид 19, които рязко
намаляват транспортните услуги и поставят
сектора пред сериозни финансови рискове.
• Повишаване цените на горивата.
• Недостатъчно привличане на транзитен
трафик.
• Задълбочаване на проблема с недостиг на
квалифициран
и
опитен
експлоатационен
персонал.
• Намаляването на кандидат и обучаваните
студентите в техническите дисциплини за
иновации
(наука-образование-иновации)
ще
доведе до ограничено оползотворяване на
научните
изследвания
и
иновациите
за
повишаване на конкурентоспособността на
железопътния транспорт;

• Възможностите се крият в това, че
железниците се вписват в новата конюнктура на
екологичен транспорт, особено, задвижените от
електричество, с ниски въглеродни емисии. Те са
по-евтин и щадящ за инфраструктурата вариант,
който може да се възползва от технологии като:
изкуствен интелект, интернет на нещата,
блокчейн, и др.
• Инвестициите следва да бъда пренасочени
към по-устойчиви и екологични видове
транспортс оглед България да изпълни своите
цели по стратегията „Европа 2020”, свързани с
емисии и енергийна ефективност.
• Увеличаване ползите за обществото (
Намаляване на задръстванията, ПТП, емисии на
парникови газове) чрез промяна на баланса и
пазарните дялове в транспортната система в
полза на железопътния транспорт.
• Предвижда се да бъде създадена рамката на
европейска система за информация, управление и
плащания в мултимодалния транспорт до 2022 г.
• Инвестиране в интелигентни транспортни
системи и намаляване на разходите за ресурси
(парични, енергийни, човешки).
• До 2050 г. следва да се гарантира
достатъчната връзка на всички централни
мрежови пристанища със системите за
железопътен превоз на товари.
• За да се даде възможност на превозвачите да
предоставят
съответната
информация
в
електронна форма по еднакъв начин във всички
държави членки, е необходимо да се приложат
общи
спецификации
за
функционалните
изисквания за платформите за eFTI, които
предстои да бъдат разработени и приети от ЕК
чрез делегирани актове и чрез актове за
изпълнение.
• По-широкото използване на цифровизацията
в транспорта е област с голям потенциал за
постигане на мобилност с по-ниски емисии,
както и с възможност за бързо въвеждане и на
относително евтини и лесни мерки с измерим
ефект, като например електронната обработка на
товарите („e-Freight“).
• Развитието
на
изследователската
еинфраструктура като възможност за постигане на
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върхови научни постижения и приложението им
за ефективното развитие и осъществяване на
транспортните схеми.
• Използване на членството на България в ЕС
за осигуряване на достъп до вътрешни и
европейски превози.
• Намаляване на зависимостта от петрол и
петролни продукти на икономическите субекти,
действащи в транспортната система.

PEST анализ
За по пълна картина на състоянието и перспексивите на железопътния сектор ще
разгледаме и следните фактори:
Политически фактори:
• Политиката на ЕС в железопътния сектор е насочена към увеличаване броя на
скоростните трасета, ускоряване доставката на товарите и подобряване качеството на
услугата. Затова предвидените значителни инвестиции от европейски фондове по ОП
„Транспорт“

в

железопътната

инфраструктура

ще

съдействат

за

нейното

рехабилитиране и модернизиране. Независимо от това в България все още липсва
приоритизиране на железопътния транспорт и основният фокус продължава да се
поставя върху развитието на автомобилния транспорт.
• Непоследователна политика за развитието на железопътния транспорт до
голяма степен се дължи на нестабилността на правителствата в последните години,
както и на честите смени в управлящите структури на държавните дружества, което не
способства за приемственост при вземането на решения.
• Интересът на ЕС към развитието на железниците в България е засилен и от
ключовата географска позиция на страната в Югоизточна Европа, която е предпоставка
за развитието на международните коридори и в двете основни направления – Запад –
Изток и Север – Юг.
Законови фактори
• Законът за железопътния транспорт съответства на европейското право и на
международните договори и споразумения, по които България е страна. В него се
определят условията и реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на
железопътната инфраструктура, изискванията за достъп до нея, основните правила за
движение на влаковете, както и взаимоотношенията между превозвачи и клиенти при
предоставяне на превозните услуги (условия за сключване на договорите с клиентите,
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отговорности на превозвача по време на превоза, срокове на доставка, рекламации,
поддържане на безопасното експлоатационно състояние на превозните средства,
административно наказателни разпоредби и др.)
• Нивата на инфраструктурните такси в РБългария са почти два пъти по-високи
спрямо средното за всички европейски страни. В момента тече процес по
хармонизиране на инфраструктурните такси в ЕС, който ще доведе до намаляване на
техния размер в нашата страна. Това ще намали разходите на „БДЖ – Товарни превози“
ЕООД за превоз на товари и ще повиши конкурентоспособността на железопътния
транспорт/
• Въвеждането на Тол-система за пътни такси, обхващаща тежкотоварните
автомобили, при която заплащането на таксата ще бъде на база изминати километри,
ще повлияе положително на железопътните превози.
Социални фактори
• Очаква се, че намалените вредни емисии на парниковите газове и шума в
железопътния транспорт ще доведат до по-малко замърсяване на околната среда и до
минимизиране на отрицателните ефекти върху здравето на населението.
• Независимо

от

констатираното

намаляване

на

пътно-транспортните

произшествия в резултат на политиката за ограничаване на движението на
тежкотоварни автомобили през празнични и почивни дни, железопътният транспорт
остава в пъти по-безопасен от автомобилния, което е негово безспорно предимство.
Икономически фактори
• Икономическата и финансова ситуация в страната оказват силно влияние върху
търсенето на транспортни услуги. Превозите по железопътния транспорт се формират
от продукцията, реализирана в отраслите на промишленото производство и затова
намаляването на добива на въглища, на метални руди, на основни метали, както и на
производството на дървен материал и изделия от него се отразяват негативно върху
товарния железопътния сектор, особено в условията на кризи.
Технологични фактори
• Основен технологичен фактор е завършването на приоритетните железопътни
направления и насърчаване на мултимодалния транспорт чрез изграждане на
интермодални терминали, както и подобряване на връзките на пристанищата и
летищата с железопътната мрежа.

37

• Напредъкът в развитието на информационните технологии се отразява
благоприятно в транспортния сектор. Внедряват се нови информационни системи,
които дават цялостни решения за превозния процес, опростяване на дейности и „onlinе“ обслужване на клиентите.
 Подобряване на дейността на железопътните превозвачи и собствениците на
вагони, чрез използване на безжични IoT сензори за автоматизиран мониторинг на
безопасността и прогнозиране на повреди на колелата и лагерите, както и за откриване
на течове на масло или газ.
Околна среда
• Общият генерален план за транспорта определя като специфичните
екологични цели приоритетното увеличаване на дела на железопътния транспорт, което
ще доведе до ограничаване на вредните емисии от транспорта. Интегрирането на
екологичните изисквания в плановете, програмите и проектите за развитие на
транспорта изисква също така ограничаване на шумовото натоварване на населените
места и неблагоприятното въздействие върху жителите им чрез изнасяне на транзитния
трафик чрез обходни маршрути.
• В разработените екологични програми се дават големи приоритети на
железопътния транспорт пред останалите видове транспорт. В това отношение
България има предимство, което се обуславя от значителния дял на електрификация в
железниците – 70,3% от цялата железопътната мрежа.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА
Още през 2006 г. Европейският парламент и Съветът на Европа определят
дигитални компетентности като една от осемте ключови компетентности за учене през
целия живот (Oberländer, Beinicke and Bipp 2020). В този аспект проблемът за
усвояване, профилиране и обучение на дигитални умения става все по-актуален,
включително в България.
Дигитализацията

влияе

и

върху

развитието

на

Единното

европейско

железопътно пространство, както бе подчертано в Директива 2012/34/ЕС. В подкрепа
на вниманието на Комисията към цифровизацията през 2016 г. европейските търговски
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асоциации CER, CIT, EIM и UIC представиха съвместната пътна карта за цифрови
железопътни

линии, подчертавайки

възможностите

и

предизвикателствата

на

цифровизацията на железопътните линии.
През 2019 г. на 18-тия железопътен форум във Флоренция бяха обсъдени
възможностите

и

предизвикателствата

пред

по-широката

дигитализация

на

железопътния сектор, включително как цифровите решения могат да се използват за
по-добро управление на коридорите за железопътни товарни превози.
За стимулиране на процесите по дигитализация в транспортния и логистичен
сектор важна роля играе Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози. С
Регламент (ЕС) 2021/694 за периода 2021-2027 г. се създава програма „Цифрова
Европа“, като

освен поставените цели, се определят формите и правилата за

предоставяне на финансиране от ЕС.
Начините за реализиране на цифровизацията в цялостната модернизация на
железниците бяха предмет на проучването, проведено от Роланд Бергер в Германия. В
направените изводи бяха посочени четири лоста за цифрово преобразуване за
железопътната индустрия: цифрови данни, които след събиране и анализ предоставят
най-добрите прогнози и решения; системи за автоматизация, които увеличават
скоростта, намаляват процента на грешки и оперативните разходи; свързаност, която
синхронизира вериги за доставки и цифров достъп на клиента, което позволява
компаниите да осигурят прозрачност и нови услуги.
Прилагането на Европейските директиви се релизира от Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, което посочва, че „Целта на
Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г.
относно електронната информация за товарни превози е да насърчи цифровизацията на
товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи,
подобряване на капацитета за превоз на товари и повишаване на ефикасността и
устойчивостта на транспорта. Както икономическите оператори, така и компетентните
органи ще трябва да вземат необходимите мерки, за да направят възможен електронния
обмен на регулаторна информация за товарни превози (eFTI) в машинно четим формат
чрез платформи, базирани на информационни и комуникационни технологии
(платформи за eFTI), включително придобиване на необходимото оборудване.“
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Сериозен акцент за дигитализация в транспортния и логистичен сектор е
заложен в Националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България
за периода 2020-2030 г.“, където се посочва: „Цифровите технологии предоставят
огромен потенциал за оптимизация на системата на транспорта и разкриват нови
възможности за производство и услуги“.
Основните проблеми, влошаващи качеството на предлаганата транспортна услуга,
се изразяват в проблемен достъп до информация, неотчитане на мултимодалния
транспорт – лоша организация и управление и дори липса на връзка с други видове
транспорт, закъснения. Важен момент пред железопътния транспорт е осигуряването на
необходимите безопасност и сигурност, за чието осигуряване Европейската комисия
следва да гарантира, че в ЕС са създадени необходимите стандарти за безопасност и
сигурност във всички видове транспорт.
Започвалата дигитализация в сектора продължава независимо от предизвикателства,
в резултат на пандемията от COVID-19. Съобразно потребностите на пазара ще се
разширява предлагането на услуги за клиентите, както и тяхното усъвършенстване.
Процесите, които са задвижени на ниво транспортни компании, водят до оперативни и
финансови оптимизации (намалени разходи и подобрение на използвания времеви
ресурс).
Развитието на дигитална среда в транспортния сектор е сред приоритетите и в
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Предвидените реформи
са насочени към цифрова трансформация, Индустрия 4.0 и кръгова и нисковъглеродна
икономика. Сред основните цели е Свързана България – „акцент върху осигуряването
на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие
на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова
свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния
местен потенциал“. Заложено е 22 % от ресурсите на плана да бъдат обезпечени за това
направление.
Чрез мултимодалността и транспортната свързаност, заложени като основни
приоритети в Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г. на Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се цели ограничаване на
отрицателните ефекти върху околната среда и климата, което ще спомогне за
повишаване на ефективността на транспортния сектор и за насърчаване на
икономическото развитие.
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За изпълнение на Приоритет 3 от ПТС – „Подобряване на интермодалността“,
МТИТС предвижда реализацията на проект за развитие на интермодални терминали
– схема за подпомагане на интермодални оператори. Мрежата от интермодални
терминали следва да отговаря на изискванията за съвременни товаро-превозни услуги и
осигурява по-добра координация между отделните видове транспорт и подкрепа на
иновативните решения в логистичните операции, което е невъзможно да се постигне
без прилагане на дигитални средства и технологии.
ПРИМЕРИ

ЗА

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

В

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ

ТОВАРЕН

ТРАНСПОРТ ПО СВЕТА
1. Цифровизация на данните за състоянието на локомотиви и товарни вагони
Цифровизацията дава възможност за събиране на данни за състоянието на
локомотивите и товарните вагони, когато те са в експлоатация, и оцененяването им в
реално време. Определя се точното местоположение на подвижен състав и се
идентифицират възникващи технически недостатъци на ранен етап, като по този начин
се подобрява надеждността и безопасността на железопътните операции. Трудоемките
ръчни процеси постепенно се замененят с цифрови решения, което води до значителни
икономии на разходи. В маркетингова сфера се предоставя активна информация за
клиентите за подобряване на качеството на услугата. В оперативната сфера се създава
възможност за автоматизация, оптимизирането на планирането и поддръжката на
ПЖПС, което налага адаптиране на комплекта от регламенти и изменения на правните
постановки за изграждане и експлоатация на железниците. Цифровизацията на
подвижния състав ще увеличи неговия пробег и съответно ефективността на превозите.
Gluon, базирана в САЩ стартираща компания,

предоставя IoT платформа за

взаимосвързана мрежа от превозни средства. Тя служи на отделни лица и фирми да
наблюдават, проследяват, настройват и диагностицират проблеми с превозни средства.
Платформата Gluon използва IoT, облачни технологии, AI и Blockchain за свързване на
автомобили помежду си. Освен традиционните форми на плащане, стартъпът предлага
на бизнеса гъвкавостта и сигурността да ползват криптовалута, като за целта издава
собствен маркер за помощ.
2. Дигитализация на бизнес процеси
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В интерфейсите между страните, участващи в железопътния товарен транспорт,
процесите могат да бъдат направени по-прозрачни, по-надеждни и по-безопасни чрез
използване на цифрови технология.


Цифровият обмен на данни преди транспортната операция и в реално време

гарантира взаимната прозрачност и увелича потенциала за оптимизация при
планирането и изпълнението на железопътна логистика. Ако графикът и други
регулаторни документи са достъпни електронно, машинистите и експлоатационният
персонал може да реагират на оперативни отклонения на ранен етап.


Интерфейсите между управителите на инфраструктура и железопътните

предприятия

/от

подготовката

на

влака

до

фактурирането

на

достъпа

до

инфраструктурата/ може да бъде значително опростено от цифровизирано предоставяне
на информация. Положителните подходи към това са разработени по проекта
„Железопътна простота“ – “Railway Simplicity”.


Цифровото предоставяне на данни за влаковете и клиентите на оперативния

персонал (например доклад на електронен ревизор вагон за машиниста, цифровизирано
събиране и препращане на данни за вагон по време проверка) може систематично да
комбинира и ускорява процесите на планиране и поддръжка надолу по веригата. В
експлоатационната сфера мониторингът в реално време създава възможности за
оптимизиран график и намаляване на времето за обслужване.


Внедряване и развитие на изцяло цифрова технологична верига в

поддръжката на подвижния състав ще допринесе за значителна ефективност и
подобряване на железопътните операции.
3. Rail Freight Masterplan – Германия
Генералният план за товарния железопътен транспорт беше одобрен и
представен от Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура
(BMVI) на 30 юни 2020 г. Предвижда се спедиторите, железопътните предприятия,
собствениците на вагони, доставчиците на услуги и железопътната индустрия
непрекъснато да разработват нови продукти за повишаване на ефективността на цялата
система. Железопътната индустрия ще доставя на железопътния товарен сектор
енергийно ефективен, тих ПЖПС за товарни превози с голям пробег и с оптимизиран
жизнен цикъл. Интелигентният товарен вагон ще бъде част от „Internet of Things –
Интернет на нещата (IoT)“.
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4. Бордови единици ETCS (OBU) за товарни локомотиви.
Тъй като в железопътната инфраструктура постепенно се внедряват ETCS, е
необходимо и локомотивите да се оборудват с ETCS в допълнение към сегашните
системи за безопасност. Новите локомотиви стандартно ще бъдат произвеждани с
ETCS. При извършване на трансгранични услуги използването на системата вече е
започнало (с Швейцария, Дания) и се предвижда завърши във всички гранични
пунктове на Германия до 2023 г.
5. Автономност и изкуствен интелект при товарните влакове.
През 2020 г. товарен влак с 30 вагона, ръководен от три дизелови локомотива,
тръгва по релсите в продължение на 48 мили през пустинята Колорадо, без да има
някой в кабината. Тъй като машинното обучение (machine learning) продължава да
прониква навсякъде в американската индустрия, железниците гледат на него като на
инструмент за подобряване на безопасността и ефективността, като в същото време се
конкурират с автомобилните превози, които разполага с автономни превозни средства.
Докато някои леки железопътни системи работят без машинисти, включително
транзитни линии във Ванкувър, Британска Колумбия, за сега дълги, тежкотоварни
влакове се движат без машинист само в Австралия.
През 2018 г. миньорският гигант Rio Tinto започна да управлява влакове без
машинисти, за да превозва желязна руда на стотици мили по най-отдалечената си
железопътна система. Компанията похарчи повече от 940 милиона долара, за да
стартира системата, наречена AutoHaul, разработена с редица австралийски, японски и
американски компании.
6. Предсказуем мониторинг и проследяване
Базираната в САЩ компания HUM Industrial Technology предлага решения за
мониторинг на железопътните превозвачи и собствениците на вагони. Използват се
безжични IoT сензори за автоматизиран мониторинг на безопасността и прогнозиране
на повреди на колелата и лагерите, както и за откриване на течове на масло или газ.
ПРИМЕРИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ В
БЪЛГАРИЯ
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Дигитализация на бизнес процеси. Цифровизация на данните за

състоянието на локомотиви и товарни вагони. Започна внедряването на
интегрираната ERP система в БДЖ „Товарни превози“, обхваща всички дейности на
транспортните дружества в следните основни модули:
o планиране и управление на ресурсите – товарни превози в 80 товарни жп
гари; оптимизация на разпределението на празните вагони; връзки с други
системи за управление на движението;
o мобилна информационна система; електронен регистър на недвижимата
собственост; следене на сметките за използване на железнични вагони;
o ремонт и поддръжка на подвижния състав; складова дейност; дейности по
безопасността; управление на човешките ресурси.


Дигитализация в управленските и стратегически решения на ниво

БДЖ. От средата на 2020 г. БДЖ ТП започна въвеждането на експерименталната
Корпоративна

Информационна

Система

за

Стратегически

Анализи

за

предоставяне на обобщени данни за железопътната дейност и подпомагане вземането
на управленски и стратегически решения. Системата е реализирана като надстройка на
използваната от НКЖИ система Ръководене и Отчитане на Влаковата Работа (РОВР),
като данните се трансформират и обработват по начин, улесняващ вземането на
управленски решения. Разработени са няколко модула, които обхващат цялостната
оперативна дейност, както на Пътнически превози, така и на Товарни превози, и които
са разделени в две основни групи - динамични оперативни данни, отразяващи
състоянието на превозите в непрекъснат 24 часов диапазон (закъснения на влакове,
престой, използване на подвижен състав), и аналитични данни на дневна база
(натрупани закъснения, натовареност на подвижния състав, изпълнение на ГДР, брой
обслужени влакове, превозени товари и др.).


Предсказуем мониторинг и проследяване. В Плана за оздравяване и

развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015-2022 г. се предвижда
БДЖ ТП, използвайки Корпоративна Информационна Система за Стратегически
Анализи, да подобри получаването на

информационни потоци, свързани с

генерирането, обработването, препращането и анализирането на информация, като
например въвеждане на поръчки или изготвяне на отчети и разчети. При наличието на
добра автоматизация, информацията се генерира при извършване на самата оперативна
работа, а голям брой от отчетите – динамично и автоматично. Поръчката в по-голямата
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си част се генерира от самия клиент; движенията на влаковете и на маневрите, както и
изразходването на енергия или гориво се проследяват от сензори, свързани в мрежа;
материалите се изписват със сканиране на баркод. Това води до вземане на обективни
управленски решения, базирани на факти.
Избор на ключови професии
За да се определят предприятията и ключовите длъжности/професии в областта
на товарнияия железопътен транспорт, бе формиран екип от представители на:


Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ) КНСБ ;



Синдикат на железничарите в България (СЖБ) КНСБ;



Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ)



Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“.

След либерализацията на товарните жп услуги, броят на лицензираните товарни
превозвачи постепенно нараства. Освен „БДЖ – Товарни превози” ЕООД са
лицензирани още 12 оператора, извършващи превози на територията на Република
България. Железопътната инфраструктура е предоставена за ползване от всички
железопътни превозвачи: „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, „БЖК" АД, „Газтрейд" АД,
„Рейл Карго Кериър България" ЕООД, „Ди Би Карго България" ЕООД, „ТСВ" ЕАД,
„Експрес сервиз" ООД, „Карго Транс Вагон България" АД, „Порт рейл" ООД,
„Булмаркет Рейл Карго" ЕООД, „ТБД Товарни превози" ЕАД, „Пимк рейл" ЕАД,
„Мини Марица изток" ЕАД и „ДМВ Карго Рейл" ЕООД.
През последната година разпределението на товарните превози между
превозвачите са дадени на фигура 2.10. Основният превозвач е БДЖ ТП, който е
реализирал 58% от брутонкилометровата работа, има най голям персонал и това даде
основание на екипа да избере това предприятие за участник в проекта. Има пет частни
компании, които имат приблизително еднакъв дял по отношение на извършената
работа – между 6-7%, затова за участие в проучването бе избрана една от тях – „Ди Би
Карго България" ЕООД, която е международна компания с превози на територията на
ЕС.
Дейностите по осигуряване на движението на влаковете и обслужването им в
гарите обхваща следните групи операции:
o операции по приемане и предаване на товарите, сключване на договори за
транспорт, товаро-разтоварни операции, подготвяне на документи за превоз;
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o операции по осигуряване движението на влаковете, комуникация с
представители на железопътната инфраструктура;
o операции по обслужване на влаковете в гарите: маневрена дейност за
подаване и изваждане на вагони, разкомпозиране и композиране на влаковете, проба на
спирачките, влакови документи;
o организационни и административни дейности.
За изпълнение на тези операции е необходим персонал, който трябва да е със
съответното специализирано образование, включен в следните по-големи групи:


персонал, работещ в гарите, занимаващ се с технологичните операции по

обработката на съставите;


персонал, приемащ товарните пратки и обслужващ клиентите;



персонал, осигуряващ движението на влаковете и обслужване им в

посредните гари.
Подборът на ключовите длъжности/професии се осъществи от всички
длъжности, необходими за осигуряване на движението на влаковете и прякото им
обслужване в гарите.
Оценките за съответствие с опредените в таблицата критерии са: „ниско“- 1
точка, „средно“- 3 точки и „високо“ - 5 точки.

Критерий

Описание

Функционална отговорност

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

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.

Риск (Поведение при
възникнали ситуации)

Степен на оценка на риска с цел вземане на адекватни
решения за превенция.

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.
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Сложност на работата

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

Заетост по длъжности в
предприятия от сектора

Оценка на заетостта по длъжности и подбор на
персонала в съответствие с придобитата
квалификация.

Професионални познания и
експертиза

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

Съществуващите длъжности в сектора на товарния железопътен транспорт,
осигуряващи движението на влаковете, маневрената дейност и обслужването на
клиентите, включват:
Машинист, локомотивен влакова работа
Машинист, локомотивен маневрена работа
Депомайстор, машинист, локомотивен
Машинист, инструктор, локомотивен
Ръководител смяна
Ръководител търговска експлоатация
Специалист обработка и контрол на документи
Специалисти, занимаващи се с организацията и управление на превозите
Специалисти, занимаващи се с организацията и контрола в експлоатационната
дейност
Специалисти, занимаващи се с експлоатацията и ремонта на локомотиви и
товарни вагони
Специалисти,

занимаващи

се

с

обезпечаването

на

сигурността

транспортните процеси
Специалисти, обезпечаващи и организиращи търговската дейност
Вагоноописвач
Ревизор-вагони
Маневрист
Стрелочник
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при

За да се направи оценка на длъжностите, към екипа се присъединиха
представители на избраните предприятия и резултатът за всяка предложена длъжност
бе обобщен, като в проучването бяха включени следните длъжности:
БДЖ Товарни превози ЕООД
Код по НКПД 2011

Наименование на длъжност/професия

3115 3052

Техник – механик, ревизор на вагони /поддръжка
системи ПЖПС/
Специалист, контрол на документи /обработка и
контрол на документи, информатор,ВДБ/

4321 3024
2421 6046

Старши експерт, гарова и маневрена дейност

ДБ Карго България ЕООД
Код по НКПД 2011

Наименование на длъжност/професия

4323 2007

Диспечер, транспортни средства

1324 5025

Ръководител група, транспорт

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

5.1. Изследвания
За да се съберат данни за състоянието на дигитализацията в товарния
железопътен транспорт, равнището на дигиталните умения на персонала и
необходимостта от повишаване на компетентността в съответствие с изискванията за
знания, умения и компетенции в тази област се реализира изследване чрез
документален метод и анкети. При разработването на въпросниците са взети предвид
констатациите от проучванията, направени онлайн за текущото равнище на
дигитализацията в транспортния сектор в света, страните членки на ЕС и България и на
готовността на специалистите за работа с дигитална техника и прилагане на новите
компютърни и информационни технологии.

За определяне на необходимите

специфични дигитални компетенции се премина през следните етапи:
-

„Документален метод (Desk research)“
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Запознаване с „Длъжностната характеристика“ на всяка определена вече
длъжност; дейностите, които извършва и начина по който се реализира процеса общо за
направлението и конкретно в разглежданите целеви фирми: „БДЖ – Товарни превози”
ЕООД и „Ди Би Карго България" ЕООД.
Представители на отдел „Управление на човешки ресурси“ на целевите
предприятия бяха любезни да предоставят

длъжностните характеристика на

определените за изследване длъжности. За БДЖ ТП това са - техник – механик, ревизор
на вагони /поддръжка системи ПЖПС/; специалист, контрол на документи /обработка и
контрол на документи, информатор, ВДБ/ и старши експерт, гарова и маневрена
дейност, а за Ди Би Карго - диспечер, транспортни средства и ръководител група,
транспорт. Всяка длъжностна характеристика съдържа:
o Място в структурата на предприятието;
o Описание на длъжността обхващаща основните функции и трудови
задължения, oрганизационни връзки и взаимодействие;
o Отговорности на длъжността – по отношение на безопасността, по
отношение на система за управление н качеството /СУК/, по опазване на фирмената
тайна и поверителна информация; по защита на личните данни и опазване на
фирмената киберсигурност (мрежовата и информационна сигурност);
o Условия на труд и работна среда;
o Трудови стандарти за длъжността;
o Изисквания за заемане на длъжността – образование, правоспособност,
професионален опит, личностни изисквания и необходими допълнителни изисквания.
-

Анкети

за

изследването

на

общите

и

специфични

дигитални

умения/компетентности.
Теренното изследване, което ще се извърши чрез интервюта и анкети, е
насочено към установяване на постиженията и проблемите в областта на
дигитализацията в основните предприятия, извършващи товарни превози. Основен
акцент се поставя върху оценката на компетентностите, които са необходими за
персонала в настоящия момент и в близко бъдеще в съответствие с директивите на ЕК
за дигитализация. Разработени са три вида въпросници:
.

Въпросник 1 – за ръководен персонал: собственик, изпълнителен директор,

мениджър/ръководител отдел „Човешки ресурси и други. Той се състои от 3 раздела,
като всеки включва определен брой въпроси с възможни отговори и с опция за
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добавяне на нови формулировки. Първият раздел – „Актуално състояние“ е
предназначен за събиране на данни за текущото равнище на дигитализация и за
представяне на прогнозите/ вижданията за възможни нововъведения с оглед
подобряване на дейността на компанията през следващите

5 години. Специално

внимание е отделено на кадровия потенциал и по-точно на появата на нови
длъжности/професии и необходимодтта от централизация на персоналната отговорност
при въвеждането на съвременни дигитални устройства и технологии.
Вторият раздел е посветен на обучението и повишаването на квалификацията на
работниците и 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.
Третият раздел във въпросника има специфична насоченост – към текущата
обстановка, свързана с влиянието на пандемията от COVID-19 върху сектора на
транспорта. Чрез изясняване на основните аспекти на въздействие върху железопътните
товарни превози и оценка на мерките, въведени по време на извънредното положение,
се преминава към въпрос, чийто отговор ще определи до каква степен дигитализацията
е придобила по-голяма значимост като приоритет в дейността на съответната компания
от икономическа дейност 49.20 „Товарен железопътен транспорт“.
Въпросник 2 – за партньори на равнище предприятие –попълва се от
представители на синдикални организации и представители на работодателите
(мениджъри по управление на човешките ресурси) за всяко разглеждано предприятие.
Той е насочен към определянето на влиянието на дигитализацията върху начина
на работа (онлайн или на место, работното време, почивки и др.); организацията й
(разпределение и координация на работните дейности); взаимодействието между
служителите и връзките с клиентите; отразила ли се е COVID кризата върху процесите
на

дигитализация

в

предприятието.

Останалите

въпроси

са

насочени

към

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 – за партньори на равнище сектор/икономическа дейност – се
попълва от представители на синдикални организации, представители на браншовите и
представителни работодателски организации. В него се изследват въпроси, свързани с
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Дейност 1 "Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по
икономически сектори въз основа на разработена методология“ и Допълващи анализи
Тема: „Промени в условията на труд, в организацията на работа и в работните
отношения за заетите“.
Методологията на събиране на данни включва следните етапи:
-

определяне на представителите на включените в изследването предприятия,

които да отговарят за попълването на въпросника;
-

установяване на контакти с екипа на изследването и оказване на необходимата

методологическа помощ при попълването на въпросника.
Реализираха се интервюта с определените предприятия от товарния железопътен
транспорт, в които участваха представителите на предприятията, представителите на
КНСБ от СТСБ, от СЖБ и секторния ключов експерт. На тях се разгледаха двата
въпросника, коментираха се аспектите на съдържанието им, определените длъжности и
тенденциите в промяната на технологията на работа и внедряване на дигитални
нововъведения при нея. След няколко консултации се попълни Въпросник 1 и 2
определящ състоянието на дигитализацията в съответните предприятия и бъдещото й
развитие.
5.2. Анализ на състояние на дигитализацията при товарния железопътен
транспорт
Дигитализацията на дейността в двете целеви предприятия е на близко ниво и
дигиталните технологии (компютри, специализиран софтуер и др.) се използват на
базово равнище и предимно за нуждите на административната дейност. Именно и
поради това софтуерните продукти, които са внедрени, улесняват изпълнението на
рутинни задачи: калкулация на сметки и изготвяне на платежни документи,
статистически отчети и в помощ на други дейности в отделите за финанси и
счетоводство. При извършване на плановата и оперативната си дейност БДЖ ТП
използва “Система за експлоатационната и търговска дейност“. В Ди Би Карго има и
други видове софтуер – за инвентар и складови наличности; калкулация на сметки,
платежни документи; управление и планиране на ресурси (ERP); инструменти за
продуктивност и отдалечена работа (microsoft 365). Проследенето на движението на
влаковете се улеснявя от логистични софтуери и софтуер за планиране на работата на
персонала чрез разработване на графици за превозните и маневрените бригади. БДЖ
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ТП предоставя на клиентите си възможност да наблюдават онлайн движението на
пратката си от предаването до получаването й.
При осъществяване на функциите си и двата железопътни превозвача използват
сензори за различни охранителни системи, а за организиране на бизнес срещи, които са
достъпни за всички потребители на дадено ниво и позволяват комуникация от различни
части на страната, се използват онлайн платформи за сътрудничество и комуникация.
В БДЖ ТП са персонализирани платформите MS Teams, Zoom и Google Hangouts Meet.
Като международна компания Ди Би Карго използва отдалечена централизирана
система за управление на товарното влаково движение, посредством мрежова връзка
(интернет) на различни крайни устройства в страните, а също и софтуер за защита на
данните.
Особено важно за развитието на бизнеса за железопътни товарни превози е
наличието на добри интернет сайтове, които предоставят актуална информация на
клиентите и промотират различните видове услуги, които се предлагат. Затова и двете
предприятия се стремят да поддържат електронните си страници в съответствие със
съвременните потребителски изисквания.
Товарният железопътен транспорт на този етап в България обаче изостава от
европейското и световно равнище по отношение на внедрени технологии и
техническата осигуреност за реализиране на превозите и обслужване на клиентите. Не е
развита системата за дигитална свързаност и почти не се прилагат интернет на нещата
(IoT), роботи, блокчейн технологии, мобилни приложения, виртуална реалност и
смесена реалност (VR/AR), 3Д принтери. В БДЖ ТП не се използват

облачни

технологии и софтуер за киберзащита.
Ускоряването на процесите на дигитализация в сектора за товарни железопътни
превози ще допринесе за:
o оптимизация и автоматизация на основни процеси в дейността;
o подобряване на качеството на предоставяните от компанията услуги;
o осигуряване на по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при вземане
на важни бизнес решения.
Същевременно обаче това все повече ще налага необходимостта от по-високо
квалифицирани работници и служители. В този аспект в Ди Би Карго оценават ролята
на дигиталните технологии за създаване на нови работни модели, за по-голяма
прозрачност на работните и управленски процеси и гарантиране на устойчивост на
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компанията. Решенията по отношение на нововъведенията в Ди Би Карго се взимат от
отдел «Информационни и комуникационни технологии», а за БДЖ ПП не е
предоставена информация.
Забавянето на процесите на дигитализация в Ди Би Карго се дължи на факта, че
за компанията това не е водещ приоритет, както и наличието на проблеми с кадрите –
по-ниско ниво на образование и квалификация и недостатъчната стандартизация на
работните процеси. Основната трудност, посочена от БДЖ ТП, е липсата или
недостатъчният обем на инвестициите.
За да се осигури внедряването и защитата на новите дигитални технологии в
сектора на товарните превози, през последните години бяха открити специализирани
длъжности: в БДЖ ТП ЕООД – длъжностно лице по защита на личните данни и главен
експерт, киберсигурност, а в Ди БИ Карго – оператор въвеждане на данни и диспечер
транспортни средства.
5.3.

Обучение

и

повишаване

квалификацията

на

работниците

и

служителите в областта на дигиталните умения/компетентности
Освен че са едни от най-големите работодатели в транспортния сектор, БДЖ ТП
ЕООД и ДБ Карго заради спецификата на своята дейност имат специални изисквания
към кадрите – наличие на определени предварителни познания, а в много от
професиите – и съответната квалификация. Навлизането на модерни технологии в
превозните процеси, както и техническата спецификация на превозните средства, които
все повече се развиват и усъвършенстват, изисква непрекъснато повишаване на
знанията и умения, а в определени случаи и от преквалификация на част от персонала.
Недостигът на изпълнителски кадри в железопътния транспорт през последните години
е до голяма степен следствие от закриване на специализираните професионални
гимназии /бившите техникуми/.
Осигуряването на квалифицирани специалисти може да бъде постигнато чрез
използване на гъвкани подходи за обучение и при необходимост – преквалификация.
Един от тях е да се предлага на външни лица предварително обучение, осигурено
съвместно с Агенцията по заетостта и нейните териториалните поделения (бюра по
труда). Друг начин е чрез активизиране на сътрудничество и партньорство с висшите
училища да се привличат кадри от випускниците или да се организират краткосрочни
форми за професионална подготовка.
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Важен фактор за решаването на проблема с кадровия дефицит е фирменото
обучение – в специализиран център или, ако няма такъв, на работното място под
ръководството на ментори. Това е и възможност за повишаване на дигиталните
компетенции на служителите. Например в Центъра за професионално обучение /ЦПО/
към БДЖ ТП, наред със специализираните курсове, може да се провежда обучение за
придобиване на общи или специфични дигитални умения, осъществявани от вътрешни
и/ или външни преподаватели и отворени за участие на външни лице – като услуга за
други превозвачи.
Макар и значително по-малък, центърът за професионално обучение при ДБ
Карго също разполага с възможности за организиране на обучение за своя персонал,
който има необходимост от общи или специфични дигитални знания.
Предпоставка за повишаване на дигиталната грамотност във всяко предприятие
е поставянето й като изискване при наемането на нови служители.

В ДБ Карго

например не се доверяват само на информацията, посочена в автобиографията/CV на
кандидата, а и задават специфични въпроси и ако е необходимо, търсят документ за
специфични умения или отразяването им в документа за образование. В БДЖ ТП за
определени професии е необходимо да се представи документ за общите и специфични
за длъжността дигитални компетенции.
Ако след наемане на работа се установи, че

равнището на дигитални

компетенции не съответства на изискващото се за длъжността, БДЖ–ТП ЕООД
осигурява квалификационен курс в центъра за професионално обучение. В Ди Би Карго
обучението се извършва в процеса на работа, като на обучаемия се определя ментор.
Интензивното развитие на новите технологии и навлизането им в сектора на
транспорта поставя значителни предизвикателства пред ръководството на фирмите за
подготовката на квалифициран персонала. При необходимост от нови знания или
повишаване на квалификацията служителите и в двете предприятия организират
обучения на място с вътрешни или външни обучители.
Въпреки вниманието, което се отделя на дигиталните умения, все още липсват
стандарти и/или процедури за проверката и/или валидирането им. В БДЖ ТП считат, че
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 висши училища. Съществуващата положителна
нагласа за въвеждането на такива процедури се обуславя от убеждението, че това ще
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гарантира по-висока производителност и ефективност в работата. В Ди Би Карго
смятат, че прилагането на специални процедури за валидиране не е задължително,
защото дигиталната подготовка проличава в процеса на работа.
Съществува единомислие по отношение на най-подходящото място за
провеждане на обученията за повишаване на общите и специфичните дигитални умения
на персонала, а именно че това може да стане в компаниите – на работното място, но
БДЖ ТП предлага като решение и използването на центровете за професионално
обучение. Еднакви са отговорите и за начина на финансиране, което е преди всичко
грижа на работодателя, но в БДЖ ТП търсят и ще търсят начини за намиране на
средства по проекти.
По-значително разминаване в становищата на двете предприятия съществува по
отношение на формата на обученията. Различията се дължат на спецификата в
организацията на работата в двете компании за железопътни превози, както и на типа
собственост. В БДЖ ТП смятат, че обучението е по-ефективно, ако е с откъсване от
работа /със служебен отпуск/, а за Ди Би Карго като частна компания по-доброто
решение е да няма откъсване от работа и обучението да се извършва в извънработно
и/или работно време.
При подговката и организацията за осъществяване на обученията двете
компании прилагат идентични подходи. За разработването на графиците отговарят
преките ръководители на съответните звена/отдели и ръководителят или служител от
отдел „Човешки ресурси“, а разработването на учебни програми, включително и за
придобиване/ повишаване на дигитални умения, се възлага на вътрешни експерти и при
необходимост се провеждат консултации, като в БДЖ ТП се включна и Центърът за
професионално обучение (ЦПО). Обучението се провежда от вътрешни преподаватели.
През последната календарна година в БДЖ ТП не са организирани курсове по
общи/специфични дигитални умения, за разлика от Ди Би Карго, където са проведени
фирмени обучения.
5.4. Влияние на пандемията върху сектора
Товарният железопътен транспорт е ключов сектор от икономиката и се влияе от
равнището на нейното промишлено развитие. Свиването на обема на производство и по
време на пандемията от COVID-19 оказват безпрецедентно негативно въздействие
върху транспорта и в частност върху железопътните превози. Въпреки че товарните
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железопътни оператори предоставят както вътрешни, така и трансгранични услуги,
условията на пандемия представляват значителна заплаха за цялата верига на доставки
– превозвачи, товародателите и логистичните предприятия и може да доведат до
несъстоятелност и недостиг на ликвидни средства в рамките на железопътния сектор.
Въведените от повечето държави членки мерки за ограничаване на свободата на
движение водят до срив на търсенето и предлагането на стоки за превоз. Сега, през
месеците след отпадане на рестрикциите, се наблюдава бавно възстановяване, но за
развитието на железопътния транспорт се появи нова бариера – непрекъснатото
повишаване на цената на електроенергията.
Предприетите мерки за ограничаване на пандемията са довели до значително
свиване на основната дейност на БДЖ TП поради намаляване на товаропотока, а от там
– и до значителен спад на приходите от реализация на превози и променени клиентски
изисквания.
В условията на пандемия е констатирана необходимост от повече инвестиции за
внедряването дигитални техонологии и в двете изследвани предприятия с цел
подобряване на превозния процес и обслужването на клиентите. Ди Би Карго
значително е увеличила дистанционната работа, вследствие на което са пораснали
потребностите от усвояване на нови дигитални умения и използване на дигитални
технологии. Същевременно са нараснали и разходите си за почистващи и
дезинфекционни материали.
За разлика от редица други сектори, дигитализацията в транспорта отбелязва
напредък преди всичко в дейностите, които са свързани с административното
обслужване, планирането, предоставянето на информация и обслужването на
клиентите. Затова се запазват и някои дейности, въведени поради ограниченията за
лични контакти по време на пандемията от COVID-19:
o Провеждане на дигитални (онлайн) работни срещи, заседания, съвещания и др.;
o Увеличаване на безхартиените процеси;
o Увеличаване на инвестициите за дигитализация на компаниите (онлайн
платформи за сътрудничество и комуникация, виртуални обучения и др.).
ДБ Карго продължава, макар и частично, режима на ротационна дистанционна
работа за част от административните структури и продължава политиката на
увеличаване на базираните на облака вътрешни услуги и процеси. В резултат от
измененията, наложени от анти-COVID мерките и по-бързото внедряване на дигитални
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технологии, позицията на ДБ Карго по отношение на дигитализацията претърля
промяна и сега се оценява като важен приоритет за компанията.

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ
Казус: РЕВИЗОР ВАГОНИ
Професионален профил на длъжността „ревизор вагони“
Работата на „ревизора вагони“ не е забележима като някои други в
железопътния транспорт, но е от голяма значимост за безопасността на превозите –
пътнически и товарни. Основната им функция е организиране и контролиране на
цялостна дейност за осъществяване на технологичния процес при обработване на
влаковете –технически преглед, проби на спирачките, изпращане на влаковете и
евентуално

отстраняване

на

констатираните

дефекти.

Когато

проверката

на

техническата изправност се осъществява във вагонно-ремонтно депо, изпълнителят се
нарича „техник-механик“.
Местоработата на ревизор вагони е гара, индустриален клон на фирма, граничен
пункт, а напоследък е мобилен като се придвижва в определен регион с лек автомобил
за обслужване на влаковете по различните гари, като следи за изправността на
вагоните.
Задълженията на ревизорите включват:
o технически преглед на товарните вагони в или извън състава на влакове и
установяване на годността им за безопасен превоз;
o оформяне на документи за неизправните вагони и насочването им към
пунктовете за извършване на ремонт;
o организиране и контрол на извършването на безотцепъчен ремонт на вагоните;
o опазване на вагонния парк – участие в предаване-приемане на вагоните между
техническите и експлоатационните служби и оформяне на документи за установените
липси и повреди;
o контрол при натоварването и укрепване на товарите и спазването на
установения габарит на подвижния железопътен състав;
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o участие в организирането на превоза на извънгабаритни товари – извършване на
всички видове проби на автоматичната спирачка на влаковете и издаване на документи
за нейната изправност и за наличната спирачна маса на влаковете.
Макар и да изглежда рутинна, работата на ревизорите не е лесна и изисква
значителни познания и опит. В много случаи се работи при доста голямо напрежение,
защото проверката

на основните системи на вагоните трябва да завърши за

изключително кратко време – само за няколко минути престой, навън и при лоши
асмосферни условия. Затова при тази професия има постоянно текучество и се появяват
често обяви за приемането на нови служители.
Затрудненията при осигуряване на кадри се дължат и на факта, че не всеки може
да бъде назначен за ревизор вагони. Навсякъде във всички държави и железопътни
администрации, се изисква кандидатите да притежават специална подготовка и
документ за правоспособност, както и задължително да се преминали през комплексен
медицински преглед, преглед за наркотици и проучване от службите за сигурност, ако
това налагат правилата в съответното предприятие. Сертификатът за упражняване на
тази професия се издава след специализирано теоретично и практическо обучение,
проведено на базата на диплома за средно образование и успешно положени
заключителни изпити.
Съгласно съществуващите нормативни документи в България „ревизор вагони“
е една от регулираните професии в област железопътен транспорт. Освен това от
няколко години специалността „Техник по железопътна техника“ е включена в списъка
на защитените от държавата специалности, а с решение на правителството от
09.02.2022 г. бе добавена и „Локомотиви и вагони" (професия „Монтьор на
железопътна техника").
Как цифровата трансформация промени работата на „ревизор вагони“?
На пръв поглед трудът на ревизора вагони е запазил традиционния си характер,
защото все още, при това не само в България, за установяване на пукнатини, повишена
температура и други

състояния, представляващи риск за евентуални повреди и

произшествия, се използват ревизорски чук и ръчни манирулации, разчита се на
улавянето на необичайни звуци и усещането на грапавини. Но както навсякъде, и в
практиката на тази професия вече настъпват изменения, които все повече повече ще
улесняват работата на служителите, ще намалят субективните усещания и преценки
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като фактор за осигуряване на безопасен железопътен транспорт. Въвеждането на
радиовръзки и мобилните телефони в доста голяма степен вече са изместили звуковите
и светлинни сигнали за комуникации с персонала на влака и гарата, особено когато въз
основа на резултатите от проверка се предприемат съответни решения – за
безотцепъчен ремонт или откачане на вагона, ако е констатирана някаква неизправност.
Дигитализирането в железопътната техника предлага редица нови устройства,
които изцяло преобразуват начина на работа при инспектиране на

вагоните.

Внедряването им обаче налага нови изисквания към ревизорите – да притежават
определено равнище от знания и умения в тази област. Необходимо е да се извършва
периодично специализирано обучение за всички, и предимно за тези служители, които
работят на тежки по натовареност направления и в ремонтните депа, в част от които се
използва иновативна техника за диагностика и профилактика на подвижния състав.
Какви цифрови технологии са въведени?
В много страни вече приключва тестването и започва внедряването на
дигитални устройства, които отчитат основните показатели, необходими за контрола на
подвижния състав с цел осигуряване на безаварийно и безопасно движение. В България
такива апарати все още се използват минимално, но навлизането им в практиката е
неизбежно в цялостния процес на дигитализация в железопътния транспорт.


Устройства за оптично измерване – предназначението им е да заменят

остарелите инструменти за измерване на профила на колелата на вагоните. CALIPRI
Prime е лазерно базирано ръчно измервателно устройство, което гарантира независими
от потребителя измерени стойности в микрометровия диапазон при проверка на
износването на колоосите на вагоните. В рамките на няколко секунди лазерът в апарата
записва параметрите на профила на реборда на колелото - височина, дебелина, наклон
QR (вертикално подрязване). Отклоненията от граничните стойности са цветно
кодирани и достъпни за цифрово прехвърляне към компютър.
Въпреки че основната цел на това устройство е да регистрира важни за
безопасността показатели, то може да се използва в курсовете за обучение за ревизор
вагони. Целта е в близко бъдеще всеки служител да бъде оборудван със свой собствен
уред, така че да се избегне напълно старото „податливото на грешки“ ръчно измерване.
Бъдещата визия за използване на устройството включва прехвърляне на
цялата документация от хартия в цифров вид, като чрез собствения баркод на всяко
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колело отделните измерени стойности се предават в контролния център и на
собственика на вагона. Вече са в процес на разработване различни софтуерни решения
с приложение за смартфон, с които ще се управляват данните за идентифициране на
подвижния състав. Дигитализацията не само ще спести време и тежък човешки труд, но
ще повиши сигурността на товарните превози.
Някои от дефектите, които сега се констатират при проверките само с
използването на ревизорски чук, в бъдеще ще се определят на основата на
информацията за ПЖПС – събрана, обработена и предадена посредством специални
системи за мониторинг и контрол, монтирани върху релсовия път. При тях
наблюдението на влаковата работа и техническото състояние на возилата се извършва в
реално време и в движение, което е предпоставка за повишаване на равнището на
безопасност и сигурност. В много европейски държави чрез внедрените сензори се
измерват и регистрират технически показатели от съществена важност за безаварийна
експлоатация на железниците. Макар че и в България са направени редица научни
разработки в областта на взаимодействието колело-релса, все още не е осъществено
внедряването на цялостна система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен
железопътен състав, измерени в движение освен наличието на загрети букси. Това е
една от големите задачи, които се поставят в процеса на модернизацията на
инфраструктурата в съответствие с директивите на ЕС, налагащи въвеждането на
контрол на подвижния състав в движение по железопътната инфраструктура.
Системите за мониторинг, произвеждани и внедрявани от европейски и други
железопътни администрации, обикновено са разделени на модулен принцип и
включват:
 модул за откриване на загрети лагери (букси) и колела чрез многолъчева
инфрачервена технология;
 модул за откриване на дефекти по колелата и за определяне на теглото на
железопътните возила;
 модул за откриване на обекти, които висят от екипажната част на
железопътните возила и нарушават габаритната рамка в зоната на железния път, което
служи и за откриване на дерайлирали колооси от състава.
Съобщенията с установените данни могат да бъдат изпращани по радио до
влаковата бригада или до диспечерския център за обработка. Записаните показатели се
използват за откриване на опасност от дерайлиране или технически повреди. При
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получаване на предупреждение, влакът се спира и дефектът се отстранява или вагонът
се изпраща за ремонт.
Какво влияние оказа това върху работата на ревизорите вагони?
Тенденциите в разработването и внедряването на различни дигитални
инструменти в товарния железопътен транспорт осезаемо ще засегне и работата на
ревизорите. Изхвърлянето на чука и дебеломера в историята, макар и не в толково
близко бъдеще, поставят значителни предизвикателства към служителите на тази
длъжност. В квалификационните характеристики на професиите, свързани с
инспектирането на вагони, е необходимо да се включи и определено равнище на общи
и специфични дигитални знания и компетенции.
При използването на оптичната технология за измерване се получават много поточни резултати и се предотвратяват многобройните грешки, дължащи се на
субективна преценка – според звука, който се чува; индивидуалното усещане за
топлина и грапавина; видимите изменения в структурата на конструкцията на вагона.
Намалява обаче доминиращата роля на опита, който в досегашните условия е основен
фактор за определяне на някои дефекти, носещи риск за възникване на аварии и
катастрофи. Премахва се и голямото физическо натоварване в работата на ревизорите и
техниците, на които вече не се налага да влизат под вагона за извършване на
измервания. Затова използването на модерни устройства като Calipri Prime се
възприема без възражения, дори с ентусиазъм от персонала, в това число и от повъзрастните поколения.
Картотекиране на дигиталните умения
В резултат на процесите, свързани с автоматизацията, информационните
технологии и нарастващата дититализация, се очакват значителни промени в работната
сила, включително изчезването на огромен брой работни места, както и много
професии. В този аспект длъжността „ревизор вагони“ ще бъде подложена на
изпитания в условията на конкурентна среда, създадена от една добре функциовираща
мониторингова система, осъществяваща контрол и управление на движението на
подвижния железопътен състав (ПЖПС) по железопътната инфраструктура. По всяка
вероятност броят на служителите ще намалява, но професията ревизор вагони няма да
изчезне напълно, доколкото човешкият фактор ще запази доминиращата си роля при
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вземане и изпълнение на решения. Новите устройства, които в бъдеще постепенно ще
заменят ревизорския чук и ще намалят времетраенето на проверките, ще предизвикат
свиване в търсенето на специалисти със сегашните професионални профили „ревизор
вагони“ или „техник-механик“.
Ключови констатации
Използването на дигитални умения се превръща в общо изискване за персонала,
обслужващ подвижния състав в компаниите за товарни железопътни превози.
Съществуващият дефицит в равнището на подготовка на служителите все още не е
критичен, защото новите дигитални технологии и устройства са сравнително малко, но
е необходимо в организираните курсове за „ревизор вагони“ да се отдели време за
запознаване с новите уреди, използвани от техниците в европейските страни при
изпълнение на професионалните им задължения в компаниите за товарни превози.
Прогнозите за развитието на железопътния транспорт предвиждат, че
потребностите от дигитални умения ще нарастват при всички професии и длъжности.
Очевидно е, че в бъдеще кандидатстващите за работа и тези, които вече са назначени на
длъжност ревизор вагони/техник-механик, трябва да притежават както общи, така и
специфични дигитални умения в допълнение към традиционните изисквания за
теоретическа и практическа подготовка и здравословна пригодност. Въз основа на
проучванията, извършени през последните години, следва да се предприемат мерки,
които да предотвратят разминаването между текущото състояние и потребностите на
дигитални компетенции в близко и по-далечно бъдеще. Това може да стане чрез
предварително специализирано обучение като част от цялостната политика за
дигитализация в сектора на товарните железопътни превози.

VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ
УМЕНИЯ

Различните предприятия за товарен железопътен транспорт притежават близко
ниво на дигитализация на технологичните процеси и поради тази причина изискванията
за дигитални компетенции за длъжностите не зависят от работодателя. Именно затова
посочените във въпросника технологии, които е необходимо да бъдат въведени през
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следващите 5 години в съответната компанията, с оглед подобряване на дейността ѝ, са
близки:
o Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект
В двете предприятия ще се въведe софтуер за управление и поддръжка (CMMS)
чрез използване на GPS за следенето на движението на влаковете, локомотивите и
вагоните. Ди Би Карго ще внедрява софтуер за анализ и прогнози (BI решения) за
големината на товаропотоците по видове товари, използването на определени серии
вагони, разпределението им по различните маршрути и за съставяне на статистически
отчети. В БДЖ TП ще се въвеждат продукти, отнасящи се до административното
управление на предприятието, а именно за инвентар и складови наличности;
разработване на графиците за работа на превозните бригади.
o

Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата (IoT)
Железопътните товарни превози преминават през цифрова революция с

интернет на нещата (IoТ), позволяваща на бордовите сензори да предоставят анализ и
мониторинг в реално време; да сигнализират за проблеми, които могат да причинят
закъснения; да автоматизират поддръжката; точно да определят на местоположението
на влака във всеки един момент. Прилагането на IoT води до подобряване на
оперативната ефективност и възвращаемостта на инвестициите от страна на
превозвачите и подобрения в управлението на товарите и операциите, извършвани с
тях, определяне на точното местоположение на подвижния състав.
Железопътните товарни превози се насочват към внедряване на дигитализирани
решения за предоставяне на информация преди, по време и след транспортиране, като
се извършва дистанционно попълване и подаване на необходимите документи.
o Сензори за регистриране на информация
При реализиране на товарни превози е възможно въвеждането на редица
сензори, за да се повиши безопасността при движението на влаковете и сигурността на
товарите – сензори за следене на температурата на двигателя на влака, индикация за
състоянието му, вибрациите на релсите и други, сензори за това как функционират
влаковите системи и за метеорологична информация, които съдействат за постигане на
по-качествена поддръжка, енергийна ефективност и оптимизиране на разписанията.
Поставят се сензори, насочени към обслужване на товарите и вагоните
(наблюдение на натоварването), отчитане натоварването на вагоните и осигуряване на
безопасността на движението на влаковете. Разработват се и постепенно ще се
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внедряват: wireless сензори, които могат да намалят потреблението на енергия; сензори
за нивото и степента на триене на релсите; сензори за индикация на лед на релсовия
път и редица други, предназначени за подобряване безопасността на железопътния
товарен транспорт.
Започна използването на камери и скенери, разположени на товарните и
разпределителни гари за проверка на техническото състояние на

локомотивите и

вагоните, включени в даден състав. Преди влакът да започне пътуването си, след като
се композира, на мястото на техническия преглед ще се извършва преминаване на
състава през тези камери или скенери, като се отчита състоянието на спирачната
система, включително освобождаване на ръчната спирачка, състоянието на въздушните
клапани, тръбопроводи, комуникационно оборудване и много други. Когато това е
направено преди пътуването, влакът се счита за безопасен за движение и му се издават
влаковите документи. А самите те могат да се подготвят като предварително
подготвените форми с необходимата информация за вагоните и тяхната специфика се
попълват чрез използване на таблети. Аналогични системи ще се монтират и във
вагоноремонтните депа – чрез тях ще се проверяват и издават документите за
техническото състояние на подвижния състав.
Освен това са разработени: специализиран стенд за определяне на разпределение
на натоварването от колелата на вагона, автоматизиран стенд за провеждане на
спирачни изпитания на различни видове спирачни апарати - хардуер и софтуер;
автоматизиран стенд за запресовне на колооси - хардуер и софтуер (Трансвагон АД –
Бургас); автоматизиран стенд за измерване и контрол на физически параметри на
пружини и ресори- хардуер и софтуер; автоматизиран стенд за измерване и контрол на
динамични характеристики на амортисьори - хардуер и софтуер (РВП Илиенци ЕООД);
автоматизиран стенд за измерване и контрол на физически параметри на буфери (РВП
Илиенци ЕООД). Въпрос на време е да се организира технологията за осъществяване на
техническия контрол чрез тях.
В практиката се внедряват и мобилни устройства за проверка на техническото
състояние на подвижния състав по товарните и участъковите гари за облекчаване на
дейността на ревизорите вагони. Като пример може да се даде технологията за оптично
измерване от Nextsense, за износването и диагностициране на профила на колелата,
което може да се извършва със сензор или смарфон.
o Софтуер за киберзащита
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комуникацията между превозвачите, клиентите и инфраструктурата, е свързано с
противодействието на кибер заплахите и осигуряване на сигурност при движението на
товарите и влаковете. Приемането на Директивата за сигурност на мрежовите и
информационните системи (NIS), която влезе в сила през август 2016 г., има за цел да
засили нивото на киберсигурност в ЕС и в нея се посочва, че железопътните оператори
и управителите на инфраструктурата се считат за „оператори от съществено значение“.
Киберинцидентите, били те случайни или умишлени действия на престъпници,
държавни и недържавни субекти, могат да причинят огромни щети. За да се намалят
рисковете, свързани с повишената цифровизация и автоматизация на системите за
осигуряване на движението и предаване на информация между участниците в
превозния процес, е необходимо да се повишат изискванията за сигурност на хибридни
ИТ мрежи (споделени срещу самостоятелни мрежи), най-вече с оглед на методите за
кодиране и свързаното с тях управление (осигуряване на данните в отворени мрежи), да
се намерят иновативни и нововъзникващи технологии за подобряване на интерфейса за
данни от гледна точка на сигурността, възможността за откриване на аномалии и
способността за управление на заплахите за сигурността (големи данни и анализ на
данни), да се прогнозират заплахите най-вече по отношение на бъдещата
комуникационна платформа 5G.
o Мобилни приложения/ платформи – предвижда се да се доразвиват и
обхващат повече услуги при товарните железопътни превози.
В период на внедряване е „Система за управление и планиране на ресурсите товарни превози”, която предоставя на клиентите на БДЖ-ТП ЕООД следните еуслуги:
• Подаване на заявки за натоварване/превоз по електронен път – клиентите имат
достъп до системата и подават заявките за натоварване/превоз на вагони по електронен
път, заявката се утвърждава от диспечер и клиентът получава електронно съобщение
дали му е удовлетворена заявката;
• Подаване на електронна товарителница – КПМ, СИМ, СМГС, СИМ/СМГС –
клиентът има достъп до системата за подаване на документи по електронен път, има
възможност да анулира документа, докато не е задействан превоза;
• Следене местоположението на вагоните на клиентите на територията на
България – всеки клиент има достъп до системата и получава справка за
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местоположението на вагоните му на територията на страната, получава електронно
съобщение при пристигане на пратката в получаващата гара и при пристигане на
пратката в граничната гара;
• Достъп до досие на пратка за проследяване на пратката, подадена за превоз –
проследяване на документите за съответния превоз.
В Ди Би Карго се използва Европейска система за централизирано следене и
управление на влаковете (ECTS)

и по-точно следните приложения: Европеска

продуктова система (EPS), Европейска система за изготвяне на заявка за превоз на
товари на даден клиент (EOM) и Европейска система за контрол и проследяване на
международните регулярни влакове (TRACE).
o EPS съдържа данни за номер на вагон – пълни/празни; работни системи на
локомотивните машинисти; времеви отрязаци, свързани с допълнителни дейности и
движение на работните смени и локомотиви, включително отразяване на всички
промени в състава на влака по време на движение.
o ЕОМ дава възможност за въвеждане на заявка на клиент, съдържаща:
наименование на клиента, вид на товара, номер на вагоните и нето тонаж във всеки
вагон – от натурния лист. Заявките, обработени в ЕОМ в EPS, се прикачват към
съответния влак, като те се приключват автоматично с пристигането на влака в
крайната гара.
o TRACE - въвеждане на данни за реалните времена за преминаване на влака
през граничните и други посредни гари, където се сменят локомотиви по план,
изваждане и прикачване на вагони от влака, както и причините, довели до това.
Тази ECTS и Глобална система за мобилни комуникации – железници (GSM – R
радио система, използвана за обмен на гласова информация и данни между
географското положението по жп инфраструктурата и влака) са двете системи
съставляващи Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS),
която ще спомогне за осъвместяването на системите за контрол, управление и
сигнализация, както и за управление на движението между държавите-членки на ЕС.
Чрез използването на документален метод (Desk research) за изследване на
тенденциите във внедряването на дигитални инструменти в товарния железопътен
транспорт в България и по света и квалификационните характеристики на избраните
професии, както и на информацията, получена от

въпросниците,

бе анализирано

текущото състояние на дигиталната грамотност и бяха определени уменията,
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необходими на заетите лица за успешно изпълнение на професионалните им функции
за всяка длъжност. В съответствие с методологията на проекта MyCompetence [26] се
направи класификация на компетенциите, включени в секторните модели, състояща се
от три типа: общи, специфични и управленски. Общите дигитални умения са дадени в
таблица 7.1, като в нея със звездичка в областта на компетенциите са отбелязани
местата, където има специфични компетенции, дадени в таблица 7.3.
Таблица 7.1 Общи дигитални умения за товарния железопътен транспорт
Дигитални умения
Област на
компетентност

Описание на компетентността

Информация

1.1. Самостоятелно и решавайки ясни
проблеми, може да извършва ясно
дефинирани и рутинни търсения, с цел
да открие данни, информация и
съдържание в дигитална среда
1.2. Да извърши анализ, сравнение и
оценка на източници на данни,
информация и дигитално съдържание,
свързано с осигуряване на движението
на влаковете
1.3.
Да
организира
получената
информация
от
техническите
устройства и да ги предаде като данни
и съдържание с цел управление на
процесите
2.1. Да се извършват ясно дефинирани
и рутинни взаимодействия с помощта
на дигитални технологии

Ниво

Ниво на
владеене

Средно 3

50% от
персонала са на
ниво 3

Средно 4

40% от
персонала са на
ниво 4

Средно 4

55% от
персонала са на
ниво 4

Средно 3
*

65% от
персонала са на
ниво 3

Комуникация и
сътрудничество 2.2. Да може да разпознава прости
Основно 2
дигитални технологии, подходящи за
*
споделяне на данни и информация
2.3. Не е необходимо
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65% от
персонала са на
ниво2

2.4. Да може да избере ясно
дефинирани и рутинни дигитални
инструменти
и
технологии
за
съвместни процеси

Създаване на
дигитално
съдържание

Средно 3
*

55% от
персонала са на
ниво 3

2.5. Разграничава прости поведенчески
норми и ноу-хау, докато използва
Основно 2
дигитални
технологии
и
взаимодейства в дигитална среда

50% от
персонала са на
ниво 2

2.6. Разпознава прости данни, които
генерира чрез дигитални инструменти,
среди или услуги
3.1. Не е необходимо
3.2.
Да
подбира
начини
за
модифициране,
усъвършенстване,
подобряване и интегриране на прости
елементи
от
ново
дигитално
съдържание
и
информация
за
създаване на нови.
3.3. Идентифицира прости правила
относно авторските права и лицензите,
които се прилагат за данни, дигитална
информация и съдържание.
3.4. Не е необходимо
4.1. Може да идентифицира прости
начини за защита на служебните
устройства и дигитално съдържание

Основно 2

65% от
персонала са на
ниво 2

*

Основно 2

75% от
персонала са на
ниво 2

Основно 2

35% от
персонала са на
ниво 2

*
Основно 2

35% от
персонала са на
ниво 2

Основно 2

60% от
персонала са на
ниво 2

4.2. Не е необходимо
Сигурност

Решаване на
проблеми

4.3. Може да подбере прости начини,
за да се предпази от възможни
опасности в дигиталната среда

4.4. Не
е необходимо (Защита на
околната среда)
5.1.
Персоналът
разграничава
техническите проблеми при работа с
устройства и използване на дигитална Средно 4
среда и избира решения на тези
проблеми.
5.2. Да подбере ясно дефинирани и
рутинни дигитални инструменти и
Средно 3
възможни технологични решения за
решаване на технологични задачи
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50% от
персонала са на
ниво 4
40% от
персонала са на
ниво 3

5.3. Може да определи кои прости
дигитални инструменти и технологии
Основно 2
могат да се използват за създаване на
иновативни процеси
5.4.
Да
се
ориентира
за
възможностите, които могат да
способстват за собственото му Средно 3
развитие, за да повиши дигиталната си
осведоменост

40% от
персонала са на
ниво 4
20% от
персонала са на
ниво 3

Използвайки отговорите на въпрос „А3: Според Вас, кои от изброените по-долу
технологии е необходимо да бъдат въведени през следващите 5 години в компанията, с
оглед подобряване дейността ѝ“ и информацията, получена при провеждане на
интервюта в двете целеви предприятия, е съставена таблица на дигиталните умения,
които трябва да се постигнат за период от 5 години, като освен това трябва и да се
постигне и по-голям процент по отношение на придобиване на компетенциите,
посочени в Таблица 7.1.
Таблица 7.2 Бъдещи изисквания за дигитални умения
Дигитални умения
Област на
компетентност
Информация

Описание на компетентността

Ниво

1.1. Самостоятелно и решавайки ясни проблеми,
Средно 4
да организира търсенето на данни, информация и
(текущо 3)
съдържание в дигитална среда
2.1. Да използва различни дигитални технологии
Напреднало
за административна дейност и планиране на
(текущо 4)
материалните ресурси

Комуникация и
сътрудничество

2.2. Да може да решава ясно дефинирани и
нерутинни проблеми чрез работа със сензори за Средно 4
регистриране на информация и мобилни (текущо 2)
приложения
2.5. Да варира с използването на найподходящите
дигитални
инструменти
и
Средно 4
свързаност за следене в реално време на
(текущо 2)
технически параметри, осигуряващи сигурността
на превозите и съвместни процеси
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5

3.2. Да променя, усъвършенства, подобрява и
интегрира информацията на прости елементи от Средно 3
дигитално съдържание и информация за (текущо 2)
създаване на нови и оригинални такива

Създаване на
дигитално
съдържание

4.1. Да може да разграничава рискове и заплахите вхи
в дигитална среда и подбира мерки за безопасностСредно
и
4
сигурност на служебните устройства и дигитално
(текущо 2)
съдържание
4.2. Да може да определя ясно дефинирани и
рутинни начини за използване и споделяне на
Основно 2
лична информация, като същевременно защитава
себе си и другите от нежелани последици

Сигурност

4.3. Чрез използване на сензори, наблюдаващи
състоянието на подвижния състав да може да
Средно 3
определи прости начини за избягване на
(текущо 2)
рисковете за здравето и заплахите за
физическото и психическото състояние
5.2. Да подбере дигитални инструменти и
Средно 4
възможни технологични решения за решаване
(текущо 3)
на технически и технологични задачи

Решаване на
проблеми

5.3. Може да подбере дигитални инструменти и
технологии, които могат да се използват за Средно 3
създаване на ясно дефинирани знания и (текущо 2)
иновативни процеси

За всяка от разглежданите професии са описани специфичните дигитални
умения дадени в таблица 7.3

Таблица 7.3 Специфични дигитални умения за избраните професии от товарния
железопътен транспорт
Експерт,
стопанска
дейност /мане
врена
и
превозна
дейност/

Ни
во

Специалист
, контрол на
документи

4

Платформи
за
комуникаци
я

Ни
во

Техник
–
механик,
ревизор на
вагони

Ни
во

Диспечер,
транспортн
и средства

Ни
во

Ръководите
л
група,
транспорт

Ни
во

Платформи
за
комуникаци
я

3

Дигитални умения и компетентности за работа с:
Платформи за
комуникация

3

Специализи
ран софтуер
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2

Платформи
за
комуникаци
я

5

Специализира
ни софтуери
Мобилни
приложения
Интернет на
нещата
и
големите
данни
Изкуствен
интелект
и
облачни
изчисления

VIII.

3

Специализи
рани
мобилни
устройства

4

Мобилни
приложения

2

Мобилни
приложения

3

3

Интернет на
нещата
и
големите
данни

3

Интернет на
нещатата

2

4

Специализи
рани
софтуери

3

Специализи
рани
софтуери
Изкуствен
интелект и
облачни
изчисления;
Интернет на
нещата
и
големите
данни;
Софтуер за
киберсигур
ност;

3

ПРЕПОРЪКИ

И

ПОЛИТИКИ

ЗА

5

Специализи
рани
софтуери

3

3

Интернет на
нещатата

3

5

Мобилни
приложения

3

3

ПОСТИГАНЕ

НА

ДЪЛГОСРОЧНА СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА
РАБОТНИЦИТЕ

И

СЛУЖИТЕЛИТЕ

В

СЪОТВЕТНИЯ

ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ
През последните няколко години се повиши търсенето на технически персонал –
инженери, технически сътрудници, специалисти със средно образование и придобити
професионални и дигитални умения.

Недостигът на работна сила, отговаряща на

съвременните изисквания, представлява сериозно препятствие за развитието на бизнеса
в България, включително и за модернизирането на железопътния транспорт.
Решаването на този проблем изисква промени в следните направления:
o обучение в училищата и висшите учебни заведения:
В професионалните училища е желателно да се прилага дуалното образование,
което ще реализира връзка между учениците и предприятията в района им. По този път
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е поела и компания за железопътни превози БДЖ ТП, която е сключила договори с
няколко професионални училища /например в гр. Мездра/, като това ще способства за
осигуряване на кадри с необходимата професионална и дигитална компетентност.
Във висшите училища съществува възможност за повишаване на хорариума от
часове по дисциплини, свързани с дигиталната компетентност – „Информатика“,
„Комуникационна

и

осигурителна

техника“,

„Интернет

технологии“

и

др.

Алтернативно решение може да се търси и чрез увеличаване на часовете по
специалните дисциплини за запознаване с нови технологични продукти и начина на
работа с тях. Например в дисциплината „Оперативно управление в транспорта“
/ОКС“Бакалвър“,

специалност

„Технология

и

управление

на

транспорта“,

ВТУ“Т.Каблешков“/ се изучава работата с програмния продукт „Влак генератор“, чрез
който във времето се полагат трасетата на влаковете по железопътните участъци и
който се използва както от „Железопътната инфраструктура“, така и от всички
превозвачи. Необходимо е да се въведат и нови факултативни дисциплини или курсове
(следдипломна квалификация) за придобиване на нови дигитални умения. В този
аспект като добри практики следва да се посочат изучаването на факултативната
дисциплина

„Географски

информационни

системи

в

транспорта“

във

ВТУ“Т.Каблешков“ /ОКС“Магистър“ специалност „Технология и управление на
транспорта“/ и провеждането на курсове за работа с AUTOCAD CIVIL 3D –

по

“Приложение на 8-битови микроконтролери” и по “Тримерно моделиране с CAD
системи NX и SolidEdge”. Полезно начинание на БДЖ ТП е сключването на договори
със студенти за заплащане на обучението при поемане на задължение за работа в
компанията за определен интервал от време.
За внедряване на иновативни подобрения, нови продукти и услуги, базирани на
дигиталните технологии, е необходимо да се осъществява по-широко сътрудничество с
академични институции за съвместно участие в научноизследователски и иновационни
проекти. За съжаление железопътните превозвачи рядко проявяват интерес към
подобни дейности, като през последните години няма сключен договор между ВТУ
„Т,Каблешков“ и товарните превозвачи.
o преквалификация на кадрите
Включването на персонала в продължаващо обучение за възрастни се обуславя
от различни причини: за кандидатстване за ново работно място; за придобиване на
умения, които ще способстват за развитие в професионален план; за развитие на
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личността, например обработката на изображения чрез използване на растерна графика
(Photoshop).
В България постоянно се полагат усилия за повишаване на значимостта на
пазара на труда за професионалното образование и обучение (ПОО). Продължаващото
ПОО се дефинира като „образование или обучение след първоначалното образование
или встъпване в професионални начинания, целящо да помогне на хората да подобрят
или повишат своите знания и/или умения; да придобият нови умения за кариерно
преместване или преквалификация; да продължат личното си или професионално
развитие“ (CEDEFOP и Tissot, 2004, стр. 50) [17]. ПОО обикновено се реализира чрез
курсовете към Бюрата по труда или чрез курсове, провеждани от частни фирми,
специализирани в дигитално обучение, както и в курсове, провеждани в центровете по
СДК [30]
o обучение на работните места.
Обучението на работните места представлява специфична инвестиция в
създаването или развитието на човешкия капитал – работната сила. Формирането на
този капитал е продължителен процес и това го прави изключително ценен, особено
като се има предвид ограниченият период на неговото използване.
Успешните и конкурентноспособни бизнес-организации се отнасят към
персонала като към основен фактор с дълготрайно значение, който способства за
развитието на фирмата. Затова те системно инвестират в професионалната подготовка
на служителите си. Важен фокус е връзката между разходите за придобиване
(утвърждаване) на човешки капитал и ползите от него, както за служителите, така и за
компанията, в която осъществяват трудовата си дейност.
Продължаващото ПОО по същество е част от обучението за възрастни,
ориентирано към професионално развитие. Целта му е да се подобри изпълнението на
работните задачи, като на работниците се предоставят необходимите умения.
В бюджета на МТСП чрез политика в областта на заетостта- Бюджетна програма
„Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила, на
безработните и заетите лица“ частично се финансира секторна политика за ПОО, с
включени действия за повишаване на качеството на работната сила и подкрепа на
увеличаването на заетостта.
Както вече бе посочено, всяко от двете целеви предприятия разполага със
собствен център за обучения, където може да се провеждат курсове за повишаване на
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дигиталните умения на служителите. Същевременно сключени договори с ЦПО на ВТУ
“Т.Каблешков“ дават възможност на превозвачиите да разширят обхвата на курсовете,
като се включат обучения за дигитални компетентности.
Изборът на подходящи форма, вид и методи на обучение е един от основните
проблеми при планиране на програма за обучение на персонала. Начините за обучение
на работните места се раделят на три основни групи:
 обучение без прекъсване на работа
Този

тип

обучение

има

широко

приложение

и

най-често

включва

инструктирането, демонстрирането, наставничеството, ротацията на трудовите задачи и
длъжности, обогатяването и разширяването на длъжностите, стажовете и асистирането.
Предимствата на методите за обучение без откъсване от работа се дължи на това, че се
осъществява в реална работна среда и не изисква специално оборудване и условия;
обучаваният получава инструкции и съвети от опитен работник, който е изпълнявал
успешно съответната длъжност; обучението е относително евтино и лесно за
организиране и активното взаимодействие в процеса на обученито съдейства за
изграждане на добри взаимоотношения между обучаван и обучаващ, които в повечето
случаи са членове на един работен екип.
Но това обучение има и недостатъци – обучаващият може да не умее да
преподава своите знания и умения, да мотивира за това, да няма време да обучава и да
пропуска важни елементи от обучението. Освен това по време на обучението не може
да се използва пълноценно оборудването и материалите и е възможно да бъдат
направени скъпо струващи грешки, свързани не само с повреди на машините и готовата
продукция, но и със здравето на хората. Тези недостатъци в известна степен се
преодоляват от методите за обучение, при което обучаваният се откъсва от работата.
 обучение с прекъсване на работата, но на работното място
Все повече организации използват видеопрожекциите и специализирани
видеофилми от различни области, които могат да се прилагат за бързо, ефективно и
относително евтино обучение на голям брой заети в организацията. В повечето случаи
видеопрожекциите се комбинират с лекции, които позволяват преподаването на
унифицирана информация на широк кръг слушатели. Друг широко използван
съвременен метод е мултимедийното интерактивно обучение. При него чрез
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програмирани инструкции обучаваният може да овладява последователно определени
части от знания и умения по дадена проблематика в удобно за него време и място.
 обучение с прекъсване на работата извън работното място
Това обучение може да бъде проведено както индивидуално, така и по групи от
различен

брой

специализирани

служители.

Към

обученията

програми,

семинари,

от

курсове,

този

тип

конференции,

спадат

различни

изследване

на

практически ситуации, центрове за оценяване, членство в професионални организации,
моделиране на поведението и други. Основната разлика между курс и семинар е, че
докато при курса акцентът е придобиване на нови знания, умения, нагласи, при
семинара целта е обмен на знания, умения и опит; дискутиране по проблеми, с които
участниците са предварително запознати. Основните предимства на такова обучение са
осигуряването на едновременно обучение на голяма група участници при по-добра
организация; обучаващите са добри специалисти в преподаването на знания и умения, а
не са просто добри изпълнители на трудови задължения; провежда се без страх от
възможни грешки, които биха повредили работното оборудване и материали и се
осигурява възможност малките компании да провеждат обучения без да изразходват
огромни ресурси за поддържане на специализиран персонал. Недостатъците се състоят
в това, че обучаваните не изпълняват своите трудови задължения, което натоварва
допълнително разходите на програмата за обучение и съществува възможност за
разкъсване на връзката между обучението и конкретната работа на участниците, които
са относително многобройна и разнородна група и е трудно обучаващият да адаптира
материала към специфичните нужди на всеки от тях.
През 2014 г. в рамката за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението “Европейската комисия въведе по-широкото понятие
„цифрово и онлайн обучение“, за да подчертае двата основни компонента на
съвременното електронно обучение. Дигиталното обучение е форма на преподаване,
която комбинира елементи на информационни и комуникационни технологии. Онлайн
обучение: разпространената днес форма на дистанционно обучение (Demiray и İşman,
2001), предоставена главно чрез интернет информация, включваща социални медии и
уеб 2.0 услуги за съвместно и персонализирано обучение, навсякъде и по всяко време
чрез настолни и мобилни компютърни устройства. То може също да включва
използването на отворени образователни ресурси (ЮНЕСКО) [6].
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Дистанционното обучение е обучение от разстояние, което се осъществява
посредством електронни форми на комуникация като компютри, смартфони, таблети. В
него могат да бъдат добавени текстове, упражнения, тестове, интеракции, видеа,
анимации. Може да бъде направено разделение на модули дори под формата на
микрообучения. Най-голямото предимство е възможност за обучение на обучаемите в
удобна за тях обстановка и време, спестяване на време и средства от пътувания и наем
на зали, 24-часов достъп до обучителните материали, а достъпът до системите за
дистанционно обучение е контролиран, като има възможности за задаване на права и
роли за всеки отделен потребител, улесняване на социалното взаимодействие между
обучаеми и обучители –

посредством форум, чат, виртуална класна стая и др.

Основните проблеми произтичат от осигуряване на достъп на обучаемите до качествен
интернет и електронни устройства.
В направените анкети беше посочено, че БДЖ ТП предпочитат обучението да е
с откъсване от работа /с платен или служебен отпуск/, а в Ди Би Карго приемат
варианта „без откъсване от работа“. Възможно е да се реализира и комбинирано
обучение, включващо реални и дистанционни часове в зависимост от тематиката на
курса.
8.1.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца

(краткосрочен период)
COVID кризата ускори процесите на внедряване на дигитализацията в
комуникациите, използването на облачни услуги и сключването онлайн на договори
между железопътните компаниите и техните клиенти. Поради

въвеждането и

увеличаването на обхвата на „Системата за управление и планиране на ресурсите товарни превози” БДЖ ТП ще бъдат необходими специалисти по облачни изчисления,
които да извършват дейности за съхраняване и запазване на данни в отдалечени бази,
достъпни чрез интернет и спестяващи необходимостта от наличието на сървъри в
компанията. В Ди Би Карго вече се използва Европейската система за централизирано
следене и управление на влаковете и през миналата година бяха открити две нови
позиции – диспечер транспортни средства (включен като длъжност в проекта) и
оператор въвеждане на данни. Въвеждането на данните за товарите и товарителниците
през мобилни устройства и работата с тези документи изискват определени познания от
превозния персонал, както и служителите, работещи по гарите.
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В България има забавяне при внедряването на редица разработени стационарни
или мобилни стендове, камери, скенери и сензори за проверка на техническото
състояние на локомотивите и вагоните, включени в даден състав и разположението и
укрепването на превозваните товари.

През следващата година железопътните

превозвачи трябва поетапно да започнат да ги използват, като за целта е необходимо да
се проведе обучение на персонала, който ще ги използва в работата си. Важно е и да се
предпримат стъпки за обсъждане на закупуването и интегрирането на софтуер и
хардуер за големи данни, изкуствен интелект, блокчейн, интернет на нещата и др.
Във връзка с новите предизвикателства още през следващата година следва да се
организира обучение за достигане на нивата на общите дигитални умения от персонала,
който не ги владее. Макар че някои данни от различни проучвания показват
сравнително висока самооценка на хората за знанията им в тази област, съществува
сериозен дефицит по отношение на уменията им за защита на личните данни и
предпазване от рискове; за отговорно споделяне на информация и създаване на
електронно съдържание и, като цяло, безопасна работа и обучение в електронна среда
[6].
Целесъобразно е също така да се създаде секторен управленски съвет, който да
се заеме със задачите за ускорената дигитализация, автоматизация, роботизация,
навлизане на изкуствен интелект, Интернет на нещата, блокчейн технологии и 3Д печат
услуги в железопътния товарен транспорт. Той трябва да установи общото ниво на
дигитални умения за персонала, работещ в сектора, като се направи проучване по
длъжности и оцени общата дигиталната компетентност на служителите в различните
звена. От голяма значение е да се идентифицира къде точно има пропуски, за да може
да се подпомогне тяхното преодоляване. Разработването на програми по модули и
предоставяне на възможност за дистанционно обучение ще улесни включването на поголяма част от персонала в различните фирми и ще стимулира към усъвъшенстване на
уменията в тази област. Осигуряване на таблети за участниците в курсовете ще
спомогне за по-ефективното провеждане на обученията.
Основен проблем при въвеждането на онлайн обслужване на влаковете,
изискващо дигитализиране на влаковите документи и следене на движението им, е
нормативната уредба, която не разрешава да бъдат в електронен вид и изисква да са на
хартиен носител. Затова първа стъпка следва да бъде промяната на нормативната
уредба по отношение на вида на влаковите документи и съгласуването на
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дейността

с

Изпълнителна Агенция

,,Железопътна администрация''.

Друг

проблем е недостатъчно доброто качество на таблетите и служебните
телефони, осигурявани за персонала на БДЖ ТП, което не позволява надеждна
комуникация и обмен на голям обем данни.

8.2.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца

(средносрочен период)
След стартирането на „Системата за управление и планиране на ресурсите товарни превози” към БДЖ ТП, започна подобряване на функционалностите и
стабилността й, както и постоянното ѝ надграждане. Разработването на програми за
обучение за информационна грамотност, работа в интернет, онлайн сътрудничество,
ИТ сигурност и защита на данните, които да станат основа на периодично провеждано
обучение, ще повиши общото ниво на дигиталната грамотност и ще спомогнат за
развитие на самата система. Именно там ще бъдат назначавани посочените в анкетата
специалисти по развитие на дигитални бизнес модели и услуги, концептуално
планиране и внедряване, специалисти разработване и интеграция на мобилни
приложения и специалисти дигитален маркетинг.
Новите технологии, които все повече навлизат в практиката и на българските
железници,

дават възможност за проследяване на географско разположение на

влаковете, като по интерактивен път в реално време се получава информация за
местоположението на даден влак, чрез бордови компютри на локомотивите и чрез
използване на система за следене на подвижен състав чрез GPS – като елемент на
системата на ERTMS . Те вече се използват от някои от частни железопътни превозвачи
и от ДП „НКЖИ“. За да се доразвие тази услуга, БДЖ ТП ще се назначат специалисти
по киберфизични системи и по Интернет на Нещата (IoT). Предвижданото надграждане
на софтуера и пълното автоматизиране на процеса, както и интегриране на GPS данните
от всички локомотиви, налага необходимост да бъдат привлечени специалисти и по
автоматизация на железници, а също и по цифрово управление. Изпълнителските
кадри, пряко заети с тази дейност, следва да бъдат включени в обучения за работа със
сензорите за регистриране на информация и мобилните приложения.
През

последните

години

беше

осъществено

xapмoнизиpaне

на

еĸcплoaтaциoннитe пpoцeдypи в цeнтpaлнoeвpoпeйcĸитe жeлeзници c тeзи нa DВ
(нeмcĸитe

жeлeзници).

Кoнтpoлът,

yпpaвлeниeтo,
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cтeпeнтa

нa

aвтoнoмнocт,

дeлeгиpaнeтo нa пpaвa, инфopмaциoннaтa и pecypcнa oбeзпeчeнocт нa БДЖ все още
обаче ce paзличaвaт cъщecтвeнo oт тeзи нa цeнтpaлнo- и зaпaднoeвpoпeйcĸитe
жлeзници. Затова процесът на дигитализация ще наложи запознаване и oбyчeние на
персонала ĸaĸтo в oблacттa нa мoнитopингa пo цeлия мeждyнapoдeн мapшpyт нa влaĸa,
тaĸa и пo oтнoшeниe нa нopмaтивнитe изиcĸвaния и eĸcплoaтaциoнни пpaĸтиĸи нa
европейските жeлeзници. Определянето нa влaĸoв ĸoopдинaтop oт cтpaнa нa БДЖ
cлeдвa дa ce paзглeждa ĸaтo елемент нa пoвишaвaнe ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa
работещите в компанията диcпeчepи, eĸcпepти и pъĸoвoдитeли в съответствие с тaзи нa
eвpoпeйcĸитe им ĸoлeги - влaĸoви мeниджъpи, ĸoнтpoлиpaщи и yпpaвлявaщи
eĸcплoaтaциятa нa влaĸoвeтe, вĸлючитeлнo ĸaтo ycлyгa пo цялoтo им тpace. Пример за
използването на опита на европейските железопътните оператори дава Ди БИ Карго,
който въведе Европейскана система за централизирано следене и управление на
влаковете и чрез нея осигурява международното придвижване на своите влакове.
Важно е да се отбележи, че в този период ще бъдат стартирани и други пилотни
програми – за тестване на концепциите на блокчейн технологиите, Интернет на нешата
(влаковете), изкуствен интелект за оптимизиране на трафика и следенето за аварии,
както и на 3Д принтери за проиводсвто на нови и резервни части.
8.3.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 60 месеца

(дългосрочен период)
От 2020 г. в БДЖ ТП е въведената експериментална корпоративна
информационна система за стратегически анализи за предоставяне на обобщени данни
за железопътната дейност в реално време и подпомагане на вземането на управленски и
стратегически решения на ниво група БДЖ. Системата е реализирана като надстройка
на използваната от НКЖИ система РОВР, като данните се трансформират и обработват
по начин, улесняващ вземането на управленски решения. Във връзка с това се
предвижда назначаване на Специалисти Big data и разширени анализи, необходими за
обработката на голямия обем от данни, идващи от различните гари и товародатели,
които да се анализират и да осигурят най-бързото придвижване на товарите чрез
включването им в подходящи влакове.
Сътрудничеството и координацията на европейско равнище разширяват
възможностите за подобряване на конкурентоспособността на товарните превози, като
се променят технологиите на базата на нови и иновативни товарни вагони и свързаните
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с тях дейности на товарене и разтоварване, строителството и експлоатацията на
интелигентни товарни терминали, които осигуряват транспортирането на товарите
между различни видове транспорт по своевременен и ефективен начин. Внедряването
на добрите практики от страните в ЕС включва използването на общоевропейски
средства за координиране и управление на товарните превози чрез подобрени
информационни услуги за проследяване, управление и осигуряване на товарите в
рамките на железопътния сегмент на превоза – тоест чрез използването на ERTMS .
Една от основните тенденции в развитие на товарните превози и през следващия
период остава повишаванета на сигурността на подвижния състав и затова се
предвижда назначаването на Специалисти киберфизични системи чрез внедряването на
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. Това може частично да се реализира с
подобряване на бордовите системи на локомотивите и системи разположени по
товарните вагони. Внедряването на нови стендове за диагностициране на състоянието
на подвижния състав по депата ще спомогне за своевременното откриване на
отклоненията от нормалното състояние на подвижния състав.
Както в ЕС, така и в България товарните железопътни превози все повече ще
предлагат услуги чрез онлайн платформи, затова за този пет годишен период трябва да
се повишат уменията за работа с дигитални системи за комуникация, за работа по
споделено съдържание или за създаване на онлайн съдържание. Усвояването на
възможностите, които дигиталната среда предоставя за подобряване на всички процеси
и по-лесно намиране на решения за дадени казуси е пътят, който е необходим за
развитието на ефективни и модерни железници. Включването на облачни приложения и
други нововъведения все повече ще налага изисквания за по-високи уменията в тази
област е от голямо значение за въвеждането на качествено електронно управление,
намирането на решения на технологически проблеми, както и осигуряването на
ефективност в работата от разстояние[3].
Киберсигурността на товарния железопътния транспорт е другата важна област,
на която трябва да се обърне внимание, като се разработи план и да се набележат мерки
за развитието й. Дейностите, свързани с движението на влаковете, трябва да са защитят
срещу пробиви. С внедряването на система за онлайн проследяване на товарите трябва
да се осигури и защита от неоторизиран външен и вътрешен достъп, а също да се
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позволи проследяване на работата на всеки потребител (кой, кога е работил, какво е
правил, извършени промени по базата данни, по настройките и т.н.); да се
предотвратява неоторизирано копиране и разпространение както на базата данни, така
и на самата система. Развитието на дигитализацията при осигуряване на превозния
процес изисква обучение на персонала, за да може да разграничава рисковете и
заплахите в дигитална среда, да подбира мерки за безопасност и сигурност на
служебните устройства и дигитално съдържание.
След 60 месеца може да се върви и към осъществяването на синергия между
всички налични дигитални технологии за затваряне на цикъла на услуги в
железопътните услуги – анализ и прогнози на база на големите данни, създаване на
дигитални близнаци, модели и решения, генерирани от изкуствен интелект, въвеждане
на блокчейн системи, роботи, дронове, 3Д принтери и други.

IX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
Възникването на железопътният транспорт в периода на индустриалната
революция е свързано с веобходимостта от превозване на големи товари, необходими
за работата на фабриките и реализирането на тяхната продукция. В продължение на
повече от сто години железницата има неоспорим монопол в транспорта, но в средата
на миналия век губи конкуренцията с автомобилите първоначално в превозването на
пътници, а след това и на товари.
Последните години обаче бележат възраждане на старата слава на железопътния
транспорт и положителни промени в неговото развитие. Това се дължи на факта, че той
е екологичен – с ниски емисии на CO2, които намаляват още повече поради по-малката
консумация на енергия от електрическите влакове с много агрегати. Освен това си
остава един от най-сигурните и надеждните начини за превозване на хора и стоки. Тези
предимства обуславят последователната политика на ЕС за прехвърлянето на товари
към железниците и повишаване на ефективността им чрез модернизация и въвеждане
на техника и технологии от най-ново поколение. По-широкото навлизане на процесите
на дигитализация ще допринесе за оптимизиране и автоматизиране на основните
дейности в сектора за товарни превози, осигуряване по-голяма бързина и свобода при
вземане на важни бизнес решения, подобряване качеството на предоставяните услуги,
повишаване на производителността на труда. Постигането на тези цели обаче изисква
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наличие на висококвалифицирани служители, включително на изпълнителските
длъгности.
В сектора на товарния железопътен транспорт в България оперират 13
лицензирани компании: 1, която от февруари ще стана част от новата обединена
структура на БДЖ – и 12 частни превозвача. С цел по-пълна представителност на
изследването се разглеждат държавна – БДЖ ТП и като представител на частните
оператори Ди Би Карго, създадена през 2010 г. Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД.
Избраните две компании се различават не само по вида собственост, но и по
своя обхват – БДЖ ТП превозва повече от 50% от всички реализирани превози, а около
7% са превозите реализирани от Ди Би Карго през 2020 г. Същевременно Ди Би Карго
е част от международна компания, 100% собственост на DB Mobility Logistics AG –
водещ световен доставчик на интегрирани логистични услуги, и реализира превози чрез
международни мрежи. Тя използва Европейската система за централизирано следене и
управление на влаковете, което е задължително, ако се осъществяват превози на
територията на няколко железопътни инфраструктури. Поради това разликата в броя на
необходимия персонал е значителна, като в БДЖ ТП той надвишава от осем до десет
/около 8-10 пъти/ пъти този на работещите в Ди Би Карго. Голямото текучество, което
се набюдава през последните години в БДЖ ТП, води до проблеми при осигуряване на
квалифицирани служители, който към края на 2020 г. възлиза на 4 %. Съществува
непрекъснaт недостиг на кадри при всички превозвачи, особено за длъжности, за които
трябва да се притежава определена правоспособност.
Определящо условие при набирането на персонал е големината на заплатата в
даденото предприятие, като през последните десет години средната работна заплата в
товарния железопътен транспорт варира около тази в икономическото направление
„Транспорт, складиране и пощи“, като за БДЖ ПП за 2020 г. е с 11% по висока от нея.
За да се привлекат млади хора към железопътния транспорт, в списъка на
специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа при сключване на
договор с работодател (по чл. 95а от ЗВО) и щe бъде зaплaщaн cтaжът нa cтyдeнтa зa
пepиoдa нa oбyчeниeтo и зa paбoтa cлeд ycпeшнoтo мy зaвъpшвaне, са включени
няколко бакалавърски и магистърски програми, пряко свързани с железнизите, както
няколко защитени професии. Статистиката показва, че в БДЖ ТП служителите над 50
години са 60 % от персонала, което неминуемо ще създаде проблеми при осигуряването
на кадри през следващите години. За съжаление това ще доведе до необходимост от
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допълнително обучение чрез курсове за определени длъжности или общо за
повишаване на квалификацията за да се реализира процеса на дигитализация.
Във връзка с проблемите, които неминуемо ще възникнат при подготовката на
персонала за работа с новите цифрови технологии, по време на изследователския етап
на проекта бе извършена оценка на длъжностите в сектора на товарния железопътен
транспорт. Въз основа на комплексна база от критерии (функционална отговорност,
разрешаване на проблеми, риск, междуличностни отношения, сложност на работата,
заетост по длъжности в предприятия от сектора и професионални познания и
експертиза), екип от експерти определи ключовите длъжности: за БДЖ ТП – Техник –
механик, ревизор на вагони /поддръжка системи ПЖПС/; специалист, контрол на
документи /обработка и контрол на документи, информатор,ВДБ/ и старши експерт,
гарова и маневрена дейност; а за Ди Би Карго – диспечер, транспортни средства и
ръководител група, транспорт.
Попълването на въпросниците даде възможност да се определи степента на
дигитализация в двете предприятия, която се оказа близка и в двете предприятия –
общата констатация е, че превозвачите в България изостават при внедряването на
някои дигитални технологии. За съжаление дигитализирането на влаковите документи
и начините за извършване на маневрена работа в гарите е възпрепятствано и
действащата нормативната уредба, която не разрешава това да става само чрез
използване на електронни средства, а изисква да бъдат представяни и на хартиен
носител. Затова е необходимо да се направи промяна на нормативната уредба и
съгласуване на тези дейностти с Изпълнителна агенция ,,Железопътна администрация''.
Всеобщ е стремежът на всички превозвачи, а не само на двете изследвани
компании, да използват системи и платформи за проследяване движението на влаковете
в реално време, което е предпоставка за по-качествена превозна услуга. В бъдеще все
повече и повече това ще става чрез бордовите компютри на локомотивите; системите за
следене на подвижен състав чрез GPS; както и приложението на система РОВР и
внедряването на ERTMS. Определянето на текущото състояние на подвижния състав по

време на движение, по време на натоварване или при извършване на технически
преглед ще се извършва както с вградени в подвижния състав системи, така и чрез
използване на мобилни или стационарни сензори.
Компанията Ди Би Карго е добър пример за използване на Европейска система
за централизирано следене и управление на влаковете и по-точно нейните приложения:
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Европейска продуктова система, Европейска система за изготвяне на заявка за превоз
на товари на даден клиент и Европейска система за контрол и проследяване на
международните регулярни влакове. Предимство за дейността на

БДЖ-ТП

е

внедрената „Система за управление и планиране на ресурсите – товарни превози”,
която предоставя на клиентите следните е-услуги:

подаване на заявки за

натоварване/превоз по електронен път; подаване на електронна товарителница; следене
местоположението на вагоните на клиентите на територията на България; всеки клиент
има достъп до системата и получава справка за местоположението на вагоните му на
територията на страната, получава електронно съобщение при пристигане на пратката в
получаващата гара и при пристигане на пратката в граничната гара и има достъп до
проследяване на документите за съответния превоз.
От средата на 2020 г. БДЖ ТП активно използва и въведената експериментална
Корпоративна Информационна Система за Стратегически Анализи, която в реално
време предоставя обобщени данни за железопътната дейност и подпомага вземането на
управленски и стратегически решения на ниво група БДЖ. Това всъщност е надстройка
на използваната от НКЖИ система РОВР, като данните се трансформират и обработват
по начин, улесняващ вземането на управленски решения.
За да се постигне увеличаването на обема на превозваните товари в
европейската железопътна мрежа, като основно изискване се поставя асоциирането с
глобално интегрирана услуга за резервация на товари и свързаните с нея системи за
управление на товарните превози, които могат да оползотворят в максимална степен
работните цикли и да сведат до минимум движението на празни товарни вагони;
разработване на информационни технологии и системи за информационна сигурност (и
свързаните правни инструменти), които са в състояние да разрешават международното
движение на товари с минимално сертифициране на територията на Европа и
дигитални технологии за подобряване и следене на експлоатационните възможности на
товарните вагони.
Възможностите за по-нататъшно разширяване на дигитализацията в областта на
товарния железопътен транспорт включват: внедряване на система за управление на
влаковата работа, в това число и за мониторинг и контрол на параметрите на
подвижния железопътен състав в движение; използване на многобразие от интернет
приложения и базирани на тях висококачествени е-услуги; специализирани софтуерни
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продукти за планиране и управление; сензори за регистриране на информация; облачни
технологии и софтуер за киберзащита.
Използваните в изследването методи – документален (Desk research) и теренни
проучвания чрез попълване на въпросници – дават възможност да се анализира
сравнително точно текущото равнище на подготовка на персонала за работа с
дигитални технологии. Въз основа на добрите практики в ЕС и държави от други
региони и в съответствие с бъдещите потребности са определени най-важните
дигитални умения, необходими на заетите лица в сектора за товарни превози. Данните
от проучванията в двете компании показват, че нивото на владеене на общите
дигитални умения от персонала – от 35 до 70%, не е достатъчно за съвременните
условия, поради което е необходимо допълнително обучение за повишаване на
дигиталната грамотност, както и за достигане на изискващата се компетентност за
работа с нови дигитални устройства и технологии.
Най-подходяща и икономически изгодна форма за извършване на обучението в
тази област е организирането му на работното място с избор на най-подходящия начин
– без прекъсване на работа; с прекъсване на работата, но на работното място. Когато се
налага получаването на по-задълбочени специализирани знания, е оправдано кратко
прекъсване на работата и посещение на курсове извън работното място. Практиката по
време на Covid пандемията показа значителения потенциал на дистанционното
обучение, което дава възможност към общите дидактически материали да бъдат
добавени задачи за самостоятелна подготовка, упражнения, тестове, видеа, анимации.
Поради различията в стартовото ниво на дигитална грамотност на служителите, много
подходящо се оказва разделянето на модули и прилагането им като система за
микрообучения.
Организирането на обученията зависи от много фактори, но определящо е
равнището на дигитализация и характеристиката на персонала /възрастов състав,
текущо равнище на подготовка, фирмени традиции и др./ Предвид на това
ръководството и персоналът на БДЖ ТП предпочитат обучението да е с откъсване от
работа /с платен или служебен отпуск/, а в Ди Би Карго избира варианта „без откъсване
от работа“ – с ментор по време на работа. В процеса на обсъждане на учебните
програми, които ще бъдат разработени в съответствие на специфичните потребности в
двете предприятия, може да се реализира и комбинирано обучение – редуване на
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реални занятия и дистанционни часове в зависимост от тематиката на курса, неговата
продължителност и предварителната квалификация на обучаемите.
Направеното

изследване

на

технологичното

развитие

и

процесите

на дигитализация в сектор товарен железопътен транспорт очерта пряката им
взаимовръзка с личностните умения и компетентности на персонала. Сравнителният
анализ с добрите практики в ЕС и други региони показа известно забавяне в България
по

отношение

на

темповете

на

дигитална

трансформация

и

недостатъчно

адекватното управление на промяната. Идентифицираните конкретни пропуски в
дигиталната грамотност при определени ключови професии/длъжности в БДЖ ТП и Ди
Би Карго ще бъдат използвани като основа за разработване на профили по равнища на
дигитални умения, съставяне на учебно съдържание /програми за неформално
обучение и пилотното им тестване /адаптиране/, както и създаване на секторна
квалификационна рамка за развитие на компетентностите в тази област. По такъв начин
анализите на текущото състояние на дигитализация и дигитални умения в сектора за
товарни превози ще спомогнат за преодоляване на дисбалансите, които съществуват, а
също така и за формиране на нагласи към по-голяма адаптивност и гъвкавост на
работната сила, необходими за съвременните пазари на труда. Резултатите от
проучванията и практико-приложните разработки по проекта биха били полезни и
могат да използват и в останалите 11 компании за товарни превози, опериращи в
България. Това несъмнено ще допринесе за по-бързото адаптиране на железопътния
транспорт към европейските изисквания и световни стандарти.
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