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1. Въведение 
Един от основните икономически сектори, върху който световната пандемия 

Ковид-19 нанесе сериозни поражения, е транспортният. Вследствие на възникналата 

икономическа, здравна, социална и демографска криза, значително се ограничиха 

превозите на пътници във вътрешно и международно съобщение. Пътникопотокът по 

градските, крайградски и междуселищни линии значително намаля, което принуди 

голяма част от малките и средни транспортни оператори да свият или преустановят 

своята основна дейност. Това от своя страна рефлектира върху числеността на 

персонала, приходите от превозна дейност и инвестициите в транспортните 

предприятия. Засили се интереса към цифровизацията на търсенето и предлагането на 

превозни услуги по видове транспорт, както и подобряване и създаване на дигитални 

умения и компетенции сред транспортните работници. Това се явява сериозна пречка за 

бъдещото развитие на националната транспортна система, защото първо е необходимо 

наличието на устойчива бизнес и институционална среда, която да предразполага 

транспортните оператори да увеличават своите обороти и пазарни дялове. Второ, 

компаниите трябва да бъдат стимулирани да реинвестират част от реализираните 

печалби за усъвършенстване на знанията и уменията на своите служители в условията 

на дигитализация, както и за повишаване на техните работни заплати с цел намаляване 

на текучеството. 

Когато говорим за финансиране на дейностите по цифровизация на 

транспортните оператори, възникват редица проблеми, особено по отношение на 

автомобилния транспорт. Така например, над 75% от лицензираните компании, 

осъществяващи превози в междуградско, вътрешно и международно съобщение са 

малки предприятия – разполагат с парк от превозни средства под 10 автомобила 

(ИААА, 2022 г.).  Второ, броят на превозените пътници по междуселищни линии 

намалява приблизително с 30% през последните две години в сравнение с времето 

преди пандемията от Ковид-19 (НСИ, 2021 г.). Трето, дори и през годините на 

икономическа, социална и здравна криза (2019 – 2021 г) държавната субсидия за 

междуселищни пътнически превози да се е увеличила повече от два пъти, то тя е 

насочена предимно към големи и много големи превозвачи, които разполагат с 

необходимия брой автомобили и персонал за обслужване нуждите на съответните 

междуселищни линии в дадената област. Четвърто, в повечето случаи приходите от 

оперативна дейност са равни или по-ниски от общите разходи на операторите, при 



 

 

което е невъзможно определена част от тях да бъдат реинвестирани за подобряване на 

дигиталните умения на персонала или придобиване на нови такива; подновяване на 

парка от превозни средства в съответствие с новите концепции „Интернет на нещата“, 

„Интернет на превозните средства“ и др. (IoT, IoV, и др.). 

Процесът на дигитализация на превозните услуги в автомобилния транспорт и 

по-конкретно – междуселищни пътнически превози, стартира още през 2006 г., когато 

всички пътни превозни средства за обществен превоз на пътници и товари следваше да 

бъдат оборудвани с дигитални тахографи (ЕП, 2006). Тяхното основно приложение е да 

съхраняват информация за времето на управление и времето за почивка на водача на 

превозното средство. Дигиталният тахограф има следните предимства: 

 Данните, съхранявани в цифровите тахографи могат да бъдат анализирани чрез 

софтуерни програми и това позволява вземането на правилни управленски 

решения от ръководство на транспортните фирми; 

 Тахографът съхранява данните, така че да не могат да бъдат манипулирани или 

изтрити; 

 Данните се разчитат по-лесно от аналоговите тахографи; 

 След  запълване на паметта на тахографа, новите данни се записват автоматично 

върху старите; 

 Бързо анализиране на нарушенията; 

Във връзка с използването на дигиталните тахографи се издават няколко вида 

карти, които имат различно приложение (ИААА, 2022 г.). Карта на водач – издава се 

на лицето, което притежава валидно свидетелство за управление на превозно средство 

от съответната категория. Карта на превозвач – издава се на физическо или 

юридическо лице, което притежава валиден лиценз за осъществяване на вътрешен или 

международен обществен превоз на товари или пътници или превози за собствена 

сметка. Карта за монтаж и настройки – издава се на служителите на физически или 

юридически лица, които притежават удостоверение за регистрация, с което се дават 

права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, издадено от Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор. 

С цел подобряване безопасността на превозите и постигане на екологично 

управление на превозните средства в автомобилния транспорт, през 2008 г. се въвежда 

периодично обучение и начална квалификация за лицата, притежаващи категории за 

управление на превозни средства, с които се осъществява обществен превоз на пътници 



 

 

и товари (Наредба № 41, 2008 г.). Обучението обхваща различни теми, като 

задължително се засягат тези, свързани с безопасността на движението по пътищата, 

здравословните и безопасни условия на труд, намаляването на въздействието на 

управлението на превозни средства върху околната среда чрез оптимизация на разхода 

на гориво, общи познания за работа със софтуерни продукти. 

Във връзка с изложеното, целта на настоящия анализ е да се проучат 

тенденциите на развитие на икономическа дейност НКИД 49.39, свързана със 

състоянието на междуселищния пътнически транспорт, така че да се определят 

възможностите за придобиване на нови дигитални умения или усъвършенстване 

на съществуващите сред заетите. От така поставената цел произтича 

необходимостта от решаване на следните задачи: 

 Извършване на обстоен преглед на европейските, национални и глобални 

политики за придобиване на дигитални умения от транспортните работници по 

съответната икономическа дейност; 

 Провеждане на икономически и социален анализ на състоянието на съответния 

подсектор по отношение на оборот на транспортните оператори, относителен 

дял на вноса и износа към търговския баланс на страната, брой на заетите лица, 

коефициент на заетост, субсидиране от страна на държавата, производителност 

на труд; 

 Изготвяне на SWOT анализ; 

 Изготвяне на PESTEL анализ; 

 Анализ на проведено запитване сред заинтересованите страни относно тяхното 

мнение за съществуващите и необходими дигитални умения по професии и 

длъжности. 

 Извеждане на обобщения и препоръки за развитие на дигиталните умения на 

транспортните работници. 

За постигането на поставената цел и произтичащите от нея задачи ще се 

използва системния подход чрез методите на анализ и синтез. Прилага се и метода на 

индукцията при анализа на разпоредбите на националните законодателни актове, 

европейски регламенти, наръчници и директиви за степента на дигитализация на 

човешките ресурси в транспорта, както и организацията и управлението на превозните 

процеси. За обработването и оформлението на представените статистически данни в 

анализа са използвани математически модели.  



 

 

2. Основни тенденции в дигитализацията на икономическа дейност 

„Друг пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде“ 

(НКИД 49.39) 
През последните години стана ясно, че транспортният сектор, и особено 

автомобилният транспорт, притежава потенциал за висока степен на автоматизиране на 

превозния процес и експлоатацията на подвижния състав. Непрекъснатото нарастване 

на броя на личните автомобили за сметка на използването на услугите на обществения 

градски и междуградски транспорт от населението, както и увеличеният трафик в 

големите градове, наложиха необходимостта от подобряване на безопасността, 

сигурността и удобството на пътуване. В този смисъл още през 2011 г., концепцията 

„Интернет на нещата“ (IoT) започва усилено да се въвежда в практиката като основа за 

дигитализация на предлаганите услуги от пътническия транспорт и като част от 

интелигентните транспортни системи при автомобилните превози.  

Няколко години по-късно (2016, 2017 г.), IoT e надградена и заменена с 

концепцията „Интернет на превозните средства“(IoV). Технологията е изключително 

полезна при преодоляване на различни препятствия, дължащи се на пътническия 

трафик и управлението на автомобилите, с което значително се увеличава 

безопасността при пътуване и шофиране (Wu, W, Yang, Z, Li, K., 2016). „Интернет на 

превозните средства“ включва пет типа комуникационни приложения, осигуряващи 

пренос на данни между: две превозни средства (V2V); превозното средство и пътните 

сигнализации (V2R); превозното средство и лични смарт устройства (V2P), превозното 

средство и различни сензори в заобикалящата среда, свързани с придвижването (V2S), 

превозното средство и инфраструктурата на клетъчните мрежи (V2I). Основната цел на 

IoV е в реално време да осигури на множество участници при осъществяването на 

превозите с пътнически автомобилен транспорт – потребители, транспортни оператори, 

клетъчни мрежи, подвижен състав – най-добрата комуникационна свързаност, която е 

управляема, контролируема, оперативна и надеждна.  

Архитектурата на „Интернет на превозните средства“ е разделена на четири 

нива: контролно и чувствително на околната среда ниво; приложно ниво, обхващащо 

съответните информационни и комуникационни приложения; транспортно ниво и 

мрежови достъп; координационно ниво (Sharma, S., Kaushik, B., 2019). Приложението 

на подобен тип системи е съпроводено с редица недостатъци, като опасност от: 

наличие на слаба и неустойчива мрежова връзка; продължителни забавяния при 



 

 

преноса на данни; обмяна на ненадеждна информация за трафика; необходимост от 

висока степен на мащабируемост; сигурност и поверителност на пренасяната 

информация. Ключово предизвикателство при използването на IoV е цялостното 

дигитализиране на управлението на автомобилите, при което се обезсмисля функцията 

на водача. В този случай, водачът може да изпълнява други дейности, различни от 

шофиране, като изпращане на имейли относно документацията по извършване на 

превоза, повече време за почивка и свободно време и др. (Keuchel, S., 2020). 

Ето защо, в резултат на цифровизацията на превозните процеси в пътническия 

автомобилен транспорт, най-голям риск при загубата на работни места и физическо 

заместване на човешките ресурси от машини, съществува при ниско-квалифицираните 

транспортни служители, каквито са водачите на превозните средства. Този процес би се 

засилил и от необходимостта всички държави-членки да се съобразят с изпълнението 

на приоритетите на Европейската зелена сделка и целите за устойчиво развитие на 

ООН, според които до 2040 г. единствено делът на осъществяваните превози с 

автомобилен транспорт (пътнически и товарен) да намалее приблизително с 15% за 

сметка на увеличение на дела на железопътния (с 3%) и вътрешно-водния (10%) 

транспорт (WMU, 2019).  

Въпреки това цялостната дигитализация на тези процеси ще доведе до появата и 

на нови професии, като оператори на телекомуникационни устройства, персонал, 

поддържащ съответните инфраструктурни станции и съоръжения за захранване и др. 

Още през 2020 г. в проучване, осъществено от Световния икономически форум, 

е посочено, че до 2025 г. 85 млн. професии по цял свят ще бъдат заменени от машини, 

40% от наетия персонал ще трябва да бъде преквалифициран на всеки 6 месеца и 43% 

от световния бизнес е положително настроен към съкращаване на част от своите 

служители в резултат на дигитализацията на тяхната икономическа дейност (WEF, 

2020). Всичко това несъмнено ще се отрази негативно върху конюнктурата на пазара на 

труда в пътническия автомобилен транспорт и по-конкретно превозите на пътници по 

междуселищни линии. 

Първо, защото над 80% от заетите транспортни работници при пътническите 

междуселищни превози са ниско квалифицирани (за наемането на водачи на автобуси 



 

 

със средна и голяма пътниковместимост минималната изискуема квалификация е 

средно или средно специално образование1).  

Второ, международният индекс за дигитална икономика и общество (i-desi) в 

България е 39, докато средноевропейският за последните четири наблюдавани години е 

48, т. е., тя е на едно от последните места в Съюза (DESI, 2020). 

Трето, инвестирането на допълнителни средства в развитието на човешките 

ресурси от транспортните компании, опериращи в сферата на икономическа дейност 

„Друг пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде“ е трудно, почти 

невъзможно, тъй като над 90% от тях са малки и средни предприятия, а те са най-силно 

засегнати от световната пандемия от Ковид-19. 

Четвърто, предвид световните тенденции в развитието на автомобилната 

индустрия приблизително при 60% от извършваните операции, човешкият ресурс ще 

бъде заменен от нехуманоидни роботи и дронове, а едни от най-търсените професии ще 

бъдат оператори на инсталации, инженери по технологичен дизайн и програмиране 

(WEF, 2020). 

Пето, до 80% при организацията на превозните процеси и експлоатацията на 

подвижния състав при пътническите автомобилни превози ще се разчита на 

концепциите IoT и IoV, като се очаква след 2025 г. приблизително 16% от наетите 

транспортни работници от операторите да подлежат на преквалификация на всеки 6 

месеца. 

 

3. Основни икономически и финансови показатели за състоянието и 

развитието на „Друг пътнически сухопътен транспорт, 

неквалифициран другаде“ (НКИД 49.39) 
Настоящият анализ ще бъде извършен на база подбор на определен брой 

транспортни оператори от различни области на страната (София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Хасково, Ямбол), които съставляват представителна извадка за развитието на 

подсектора. Подбраните компании се класифицират като големи предприятия и 

разполагат с парк от превозни средства между 60 и 180 автомобила, освен това 

осъществяват превози, както по междуселищни линии, така и специализирани и 

                                                           
1 Съгласно чл. 18 от Наредба № 33/1999 за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България, https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n33.pdf 
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случайни пътувания. Съответните оператори попадат в топ десет на фирмите в бранша 

с реализирани най-високи годишни обороти и най-голям обем произведени пътник 

километри.  

По отношение на селектираните автомобилни превозвачи са анализирани 

показатели като: брой на заетите лица, приходи от оперативна дейност, 

производителност на труда, относителен дял на извършваните превози във вътрешно 

съобщение; държавно субсидиране на превози, извършвани по междуселищни линии, 

общо за страната и по области. 

По данни на регистрите на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“, към началото на 2022 г., броят на лицензираните транспортни 

оператори за осъществяване на международен автомобилен превоз на пътници на 

територията на Р. България е 1169 (ИААА, 2022 г.). В тази цифра се включват и 

компаниите, които извършват специализирани и случайни превози на пътници по 

смисъла на чл. 23 от Закона за автомобилните превози, както и превозите на пътници 

по междуградски автобусни линии и такива в международно съобщение.  

Преобладаващата част от лицензираните транспортни предприятия – 97%2 - 

разполагат с парк от превозни средства под 50 автомобила, като 76% от тях притежават 

подвижен състав под 10 автомобила, а 21% - между 10 и 50 автомобила, което ги 

причислява към групата на малките и средни предприятия (МСП). Едва 3% от общия 

брой на притежаващите лиценз за осъществяване на междуселищни превози са големи 

или много големи транспортни компании, с парк от автомобили над 50 и персонал над 

250 служители. 

Независимо, че две от стратегическите цели на проекта на „Национална 

стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 г.“ са 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и специализация във 

високотехнологично производство, то те би били трудно достижими особено за този 

подотрасъл на икономиката – превоз на пътници с друг вид пътнически сухопътен 

транспорт, неквалифициран другаде (МИ, 2021 г.). 

В подкрепа на горепосоченото, ежегодно държавата – в лицето на Министерство 

на финансите предвижда субсидиране на пътническите превози, извършвани по 

междуселищни автобусни линии или за специализирани превози по съответните 

                                                           
2 По изчисления на автора, базирани на официално публикуваните данни от ИААА относно броя на 

лицензираните пътнически автомобилни превозвачи 



 

 

общини и/или области на страната. Но за да получи съответната финансова подкрепа, 

транспортната компания от дадената област следва да покрие определени изисквания, 

като достатъчно голям парк от превозни средства, който да обслужва съответния брой 

населени места по предварително утвърдена от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството транспортна схема (МФ, 2020 г.). Само по себе си това предполага, 

че едно малко транспортно предприятие, което разполага с един или два автобуса 

(всъщност такива са приблизително 60% от лицензираните превозвачи) трудно би 

могло да кандидатства за субсидиране на извършваните от него превози по 

междуселищни линии в съответната община или област, освен ако няма да осъществява 

специализирани превози на пътници.  

В тази връзка на фигура 1 е представена тенденцията в развитието на 

отпусканите субсидии от държавния бюджет за междуселищните линии в няколко 

области от страната (обект на настоящия анализ) през последните шест години. 

 

Фигура 1  Държавна субсидия за междуселищни превози 

Източник: МФ, 2021г. 

 

 Видно от фигурата, до 2018 г. сумата на отпусканите субсидии от държавата 

намаляват с всяка следваща година, докато след 2019 г. се наблюдава увеличение. 

Увеличението през 2020 г. е значително – приблизително 3 пъти спрямо 2018 г. за 

цялата страна. Безспорно причината за това нарастване се дължи на последствията от 
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световната пандемия от коронавирус, която се отрази пагубно върху развитието на 

транспортния сектор  и особено на пътническите превози. Най-голям относителен дял 

от отпусканите средства за финансова подкрепа са за област София – 11.2%, на 

следващо място – област Пловдив – 4.1%, област Бургас – 2.5% и област Ямбол – 2.2%. 

Това се определя предимно от числеността на населението и териториалната големина 

на съответната област, както и от броя на лицензираните транспортни оператори. До 

колко ефективно е така представеното разпределение на бюджетната субсидия за 

междуселищни превози, може да се определи от рентабилността на отделните 

компании по области, както и цялостното развитие на междуселищните превози в 

национален мащаб. 

 На фигура 2 е представена тенденцията в развитието на междуселищните 

превози спрямо общия брой на превозените пътници в страната за периода 2015 – 2020 

г. 

 

Фигура 2 Брой превозени пътници 

Източник: НСИ, 2021 

 Пътническите превози по междуселищни линии съставляват едва 2,2 % от 

общия брой на превозените лица във вътрешно съобщение. Видно от фигура 2 с всяка 

следваща година от разглеждания период, техният брой намалява средно със 7370 

пътника, като през 2020 г. броят на извършените междуселищни превози се понижава с 

36% спрямо 2015 г. Очевидно е, че пандемията от корона вирус се отразява пагубно 

върху развитието на този подсектор. За периода след 2020 г. се въведоха редица 
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ограничителни мерки във всички сектори на икономиката с цел овладяване на 

здравната криза, включително ограничаване на пътуванията на организирани групи 

(случайни превози) в рамките на страната, както и специализираните превози на 

ученици, поради преминаването им в режим на дистанционно обучение в онлайн среда. 

Несъмнено тази тенденция на развитие на пътническите превози по междуселищни 

линии ще продължи и в близките години, имайки предвид задълбочаващата се здравна, 

икономическа, демографска и социална кризи, които ще повлияят негативно върху 

пазарните дялове и обороти на транспортните компании в бранша, както и върху 

развитието на пазара на труда в този подсектор. 

 В няколко последователни графики ще бъдат представени показатели за 

развитието на икономическа дейност 49.39, като брой заети лица, производителност на 

труда и приходи от оперативна дейност, които имат пряко отношение към процеса на 

дигитализация на този подсектор. Както беше споменато по-горе, селектирани са едни 

от най-големите компании, които попадат в топ 10 по пазарен дял в бранша. На фигура 

3 е представена числеността на транспортните работници. 

 

Фигура 3 Заети лица в икономическа дейност 49.39 

Източник: Търговски регистър 2021 г. 

 По данните от фигурата става ясно, че най-голям брой заети лица от 

транспортните предприятия, извършващи междуселищни превози, се наблюдават в 
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областите София и Пловдив, което е нормално, тъй като тези два града са с най-голямо 

население в рамките на страната, но и предлагат най-добри възможности за живот, 

работа, мобилност и забавление на населението. Типично за всички наблюдавани 

единици в извадката е, че преобладават автомобилните превозвачи, които са 

освободили част от своите служители след 2019 г., като при някои от предприятията 

това съкращение е 9 пъти (Етап Адресс през 2020 г. спрямо 2015 г.), а при други – 2.4 

пъти (Карат СС). Тенденцията, която се наблюдава при текучеството на персонала при 

областните градове Варна и Бургас (М-Бус и Ченсфийлд-55) е на наемане на сезонни 

транспортни работници през летните месеци, особено когато чуждестранния поток по 

българското Черноморие  е най-висок и съответно тяхното освобождаване при 

приключването на сезона. 

 Измененията в заетостта на служителите при извършването на пътнически 

междуселищни превози не оказва съществено влияние върху заетостта на лицата в 

сектор „Транспорт, складиране и пощи“3, тъй като съставлява едва 2% от нея. Но тя се 

отразява негативно върху демографското развитие на съответната област, както и на 

миграционните процеси в нея. 

 Фигура 4 показва тенденцията в реализираните приходи от превозна дейност от 

автомобилните оператори по области.  

                                                           
3 Основен отрасъл на икономиката съгласно статистическата класификация на икономическите дейности 

за Европейската общност – Н, обхваща икономически дейности 49, 50, 51, 52 и 53 



 

 

 

Фигура 4 Приходи от оперативна дейност в икономическа дейност 49.39 

Източник: Търговски регистър 2021 г. 

 Най-високи обороти са реализирали регистрираните на територията на област 

София транспортни оператори, на следващо място са тези от област Ямбол и област 

Пловдив. За посочените области, показателят следва развитието на тенденциите за 

финансиране на междуселищните превози чрез държавна субсидия. Единствено фирма 

„Дичони“ в Ямболска област отбелязва ръст от 7% в реализираните приходи от 

оперативна дейност (по време на пандемията от Ковид-19, 2020 г. спрямо 2019 г.), като 

за останалите автомобилни превозвачи се наблюдава спад. За компаниите Карат СС и 

Етап Адресс намалението в реализираните приходи е най-значително – с 83%. При 

останалите оператори понижението в обема на приходите варира между 20 и 40%. 

Несъмнено важно значение за извършването на междуселищните превози, освен 

разполагаемия подвижен състав, има и персоналът, по-конкретно производителността 

на труда. Тя обхваща ефективността от експлоатирането на дълготрайни материални 

активи и труда на транспортните работници, като се определя от редица фактори, 

свързани с образованието и квалификацията на служителите; приложението на 

информационни и комуникационни приложения при организацията и управлението на 

превозните процеси; условия на труд и пр. (Коралова, П., 2015). 

 На фигура 5 е представена информация за производителността на труда при 

осъществяване на превози по междуселищни линии. Поради специфичния характер на 
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транспортната дейност, при изчисляване на производителността на труда по 

икономическа дейност 49.39 е използван натуралния метод (Gibbons,  S;  Overmann,  H, 

2009). 

 

Фигура 5 Производителност на труда НКИД 49.39 

Източник: Търговски регистър 2021 г. 

 Видно от графиката, най-висока производителност на труда имат транспортните 

работници в област Ямбол (приблизително 95 000 от средногодишните приходи 

осигурява един работник). Най-ниска е производителността на труда в област Пловдив 

– 22700 лв. средно от един работник, въпреки че Хеброс Бус разполага със сравнително 

висока численост на персонала. Дори компаниите като М-Бус и Ченсфийлд-55, които 

наемат сезонни работници, отбелязват по-висока производителност на труда. 

Тенденциите, които се наблюдават на база развитието на показателя, са на намаление 

на неговите стойности в периода на световната пандемия от коронавирус, като в 

повечето случаи те достигат стойностите от преди 2017 г. В този смисъл показателят 

производителност на труда при осъществяването на превози по икономическа дейност 

49.39 ще зависи основно от факторът „приложение на информационни и 

комуникационни технологии“, след като при висока заетост и по-високи обороти на 

компаниите, както и при различните условия на труд (например сезонна заетост), тя не 

се изменя съществено. 
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4. SWOT и PESTEL анализ на икономическа дейност „Друг 

пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде“(НКИД 

49.39) 
 

SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ (STRENGHTS) 

 Либерализация на пазара на междуселищни, случайни и специализирани 

превози; 

 Междуселищните пътнически превози обслужват придвижванията на 

населението с цел работа, оползотворяване на свободното време, 

посещение на културно-исторически забележителности и др.; 

 Наличие на висока конкуренция в подотрасъла, което предполага 

предлагане на услуги с високо качество и приемлива цена; 

 Чрез тях се осигурява придвижване на пътуващите до крайното 

местоназначение бързо, сигурно и редовно в сравнение с железопътния 

транспорт например; 

 Наличие на дигитални платформи за запазване и закупуване на билети за 

пътуване; 

 

СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES)  

 Преобладаващата част от лицензираните оператори за извършване на 

междуселищни превози са малки и средни предприятия; 

 Делът на междуселищните превози с автомобилен транспорт е 2% от 

общия обем пътническите превози, при което те не оказват съществено 

влияние върху конюнктурата на пазара на пътнически превози в страната; 

 Превозите по междуселищни линии се извършват по успоредни 

направления на железопътната мрежа, при което за голяма част от 

операторите е трудно да предлагат превозни услуги със социален характер, 

и да отговорят на конкуренцията от страна на БДЖ „Пътнически превози“; 

 Подвижният състав на автомобилния транспорт замърсява до три пъти 

повече околната среда в сравнение с железопътния транспорт, а когато е 

налице цялостна електрификация на жп мрежа, замърсяването е 

многократно по-голямо; 



 

 

 Сезонност при процеса на наемане на транспортни работници, особено в 

областите на страната, в които броят на превозените пътници по 

междуселищни линии зависи от туристопотока; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 

 Ежегодни субсидии от държавния бюджет за междуселищните линии на 

общинските и областни транспортни схеми; 

 Масово цифровизиране на процесите по организация и управление на 

превозите на база концепциите „Интернет на нещата“ и „Интернет на 

превозните средства“; 

 Поява на нов вид професии при осъществяване на междуселищни 

пътнически превози; 

 Приемане на национални стратегии и програми за стимулиране на 

младежката заетост и заетостта сред жените в транспорта; 

 Въвеждане на концепцията „Мобилността като услуга“ (Mobility as a 

Service - MaaS) и изграждане на пътнически хъбове; 

 

ЗАПЛАХИ (THREATS) 

 При дигитализацията на основните процеси при междуселищните 

превози ще изчезнат редица професии, особено ниско-квалифицираните; 

 Продължаващата световна пандемия от Ковид-19; 

 Нестабилност на националната икономика и задълбочаващата се 

демографска криза; 

 Световните очаквания са да намалее делът на превозите с автомобилен 

транспорт с 15% до 2025 г.; 

 Постигането на нулеви емисии от транспортния сектор до 2050 г. в 

съответствие с приоритетите на Европейската зелена сделка; 

PESTEL анализ 

  P (POLITICAL FACTORS) 

 Европейската зелена сделка целяща декарбонизация на икономиката в ЕС и 

енергийна сигурност; 



 

 

 Държавната политика в областта на транспортния сектор, която дава 

приоритет на развитието на железопътния транспорт; 

 Намаляващото участие и цялостното отсъствие на автомобилния транспорт 

при развитието на транс-европейските транспортни коридори на 

територията на страната (Ориент-Източно/Средиземноморски); 

 Все по-малък е делът на отпусканите финансови средства по Националния 

план за възстановяване и устойчивост, Механизма за свързване на Европа и 

Оперативните програми по отношение на развитието на междуселищния 

пътническия автомобилен транспорт; 

 

  Е (ECONOMIC FACTORS) 

 По официални данни на макроикономическата прогноза на Министерство 

на финансите за 2022 г. средногодишния растеж на икономиката на 

страната се предвижда да бъде 4.8%; 

 Глобалните промени, произтичащи от дигитализацията на икономиката и 

предизвикващи загубата на стотици работни места (15 млн. души ще 

загубят своята работа до 2030 г (WMU,2019)); 

 Регионалните различия в национален мащаб по отношение на 

инфраструктурна осигуреност, брой на населението, заетост, миграция и 

др.; 

 Наличието на „тесни места“ (bottlenecks) по пътно-шосейната мрежа, които 

предизвикват задръствания, нарушаване на удобството на пътуване, 

нарастващия брой на личните автомобили за сметка използване услугите на 

обществения транспорт; 

 

 S (SOCIAL FACTORS) 

 Застаряващо население в трудоспособна възраст (приблизително 70% от 

транспортните служите, пряко ангажирани с осъществяване на превози по 

междуселищни линии са на възраст над 55 години (WEF, 2020) ); 

 Равнопоставеност при наемането на мъже и жени в транспортния сектор 

(така например по данни на „Цифровото табло на Европа“ за 2020 г. над 



 

 

15% от жените в България притежават дигитални умения над основните, 

докато мъжете са 10%).; 

 Необходимост от все по-широко приложение на концепцията за 

корпоративна и социална отговорност на работодателите в транспортния 

сектор; 

 Постоянно наблюдение на транспортните работници в реално време за 

изпълнение на техните служебни задължения; 

 

 T (TECHNICAL FACTORS) 

 Масово използване на информационни и комуникационни технологии при 

управлението на превозните средства от водачите; 

 Технологични иновации – нехуманоидни роботи, дронове, станции за 

отдалечен достъп и управление на превозните процеси, безпилотни 

автобуси и пр.; 

 Увеличаване на дела на интермодалните превози чрез изграждане на 

пътнически хъбове; 

 Въвеждане и приложение на кооперативни интелигентни системи в 

автомобилния транспорт; 

 

 E (ECOLOGICAL FACTORS) 

 Увеличаване размера на еко-данъците и таксите за автомобилния 

транспорт; 

 Въвеждане на облекчения и преимущества при използването на 

екологосъобразни видове транспорт; 

 Използване на алтернативни източници на гориво за задвижване на 

превозните средства и стимулиране на еко-шофирането; 

 Постигане на устойчиви междуселищни превози; 

 

 L (LEGAL FACTORS) 

 Подобряване на условията за труд и почивка на водачите; 



 

 

 Въвеждане на по-строги правила по отношение на лицензирането и 

достъпа до пазара на междуселищни превози от автомобилни превозвачи 

от трети страни; 

 Подобряване на условията за безопасност на движението по пътищата, 

особено по автомагистрали и първокласни пътища; 

 Преглед и обновяване на националните програми и стратегии в частта за 

развитие на пътническия автомобилен транспорт; 

 

  



 

 

5. Дефиниране на длъжностите и очертаване на техните основни 

задачи съгласно НКПД за икономическа дейност „Друг вид 

пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде“ 

(НКИД 49.39) 
 

Наименование на длъжност: Шофьор на автобус -  код по НКПД 8331-2002 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 управлява и обслужва автобуси за междуградски транспорт на пътници, поща 

или стоки; 

 отваря и затваря вратите преди или след качване и слизане на пътниците; 

 помага на пътниците с багаж; 

 контролира осветлението, отоплението и вентилацията в автобуса; 

 наблюдава трафика за гарантиране на безопасно придвижване; 

 събира пари за билети или проверява пътниците 

 

Наименование на длъжност: Приемчик автосервиз, диагностик -  код по НКПД 

3115-3065 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 приема автомобили за проверка на тяхната техническа изправност преди 

осъществяване на рейс/курс; 

 изпълнява технически задачи за осигуряване на безопасно и ефективно 

движение и управление на автомобили; 

 настройва, контролира и работи с техническо оборудване и инструменти; 

 

Наименование на длъжност: Техник-механик климатична, вентилационна и 

хладилна техника – код по НКПД 3115-3039 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 провежда и контролира експерименти и тества системи; 

 взема и изпитва проби, записва наблюдения и анализира данни; 

 коригира и разчита технически чертежи и диаграми; 

 координира, наблюдава, контролира и определя дейности на други работници 

 



 

 

Наименование на длъжност: Механик гараж на транспортни средства, автокола – 

код по НКПД 7231-2003 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 извършва периодично сервизно обслужване на моторните превозни средства 

като смяна на масло и други смазочни материали; 

 настройва и регулира двигатели за постигане на по-добро движение и 

осигуряване на минимално количество изгорели газове в атмосферата; 

 

Наименование на длъжност: Автомонтьор на МПС – код по НКПД 7231-2001 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 открива и диагностицира дефекти в автомобили; 

 настройва, изпитва, тества и поддържа двигатели на моторни превозни средства 

и мотоциклети; 

 настройва, преглежда, донастройва, демонтира, сваля и заменя дефектни части 

на моторни превозни средства; 

 монтира или регулира двигатели и спирачки, регулира кормилни системи и 

други части на моторни превозни средства; 

 монтира, настройва, поддържа и заменя механични части в моторни превозни 

средства; 

 

Наименование на длъжност: Електрончик – код по НКПД 7421-2002 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 преглежда и тества машини, инструменти, компоненти, контролни системи и 

друго електронно оборудване за определяне на дефекти; 

 настройва, ремонтира и заменя износени и дефектни части и кабели, поддържа 

машини, оборудване и инструменти; 

 монтира, тества и настройва оборудване; 

 инсталира електронни инструменти и контролни системи; 

 координира работата с инженери, техници и друг поддържащ персонал; 

 разчита данни от тестове за диагностициране на неизправности и други 

проблеми; 

 



 

 

Наименование на длъжност: Работник поддръжка на гаражни и извънгаражни 

съоръжения – код по НКПД 9312-0008 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и 

материали; 

 носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с 

работата; 

 товари и разтоварва строителни материали, изкопан материал и оборудване, 

премества с ръчни колички и ръчни товарни платформи; 

 почиства работното пространство. 

 

Наименование на длъжност: Монтьор на управляващи и контролни системи за 

електрически превозни средства – код по НКПД 7412-2021 

Основни задачи, изпълнявани от длъжността: 

 монтира, настройва и ремонтира различни електрически машини, двигатели, 

генератори, табла, контролни апарати, инструменти или електрически части на 

подемници и подобно оборудване; 

 инсталира, тества, свързва, предава за експлоатация, поддържа и модифицира 

електрическо оборудване, кабелни и контролни системи; 

 проектира, инсталира, поддържа, обслужва сервизно и ремонтира електрически 

и хидравлически пътнически и товарни асансьори, ескалатори, подвижни пътеки 

и друго подемно-транспортно оборудване; 

 заменя и поправя дефектни части. 

6. Анализ на анкетните проучвания със заинтересованите лица 

относно съществуващите и необходими дигитални умения по 

професии и длъжности 
В резултат на проведеното допитване със заинтересованите лица по отношение на 

идентифициране на равнището на дигитални умения по икономически дейности в 

областта на „Друг вид пътнически транспорт, некласифициран другаде“, е обобщена 

една анкетна карта. Анализът е структуриран по следния начин: 

 Отговорите са систематизирани за всеки зададен въпрос, като те са 

подкрепени с подходящи графики; 



 

 

 Изведени са обобщения за всеки отделен отговор 

Анкетната карта е попълнена от общинска компания, която е средна по големина – 

има наети до 250 служители и оборот до 50 млн. евро. Интервюираното лице, 

попълнило картата е Ръководител на отдел „ОЕТ“. 

Последователно в няколко графики ще бъдат обобщени резултатите по Раздел I 

„Актуално състояние“. 

 

Фигура 6 

 По мнение на интервюираното лице, нивото на дигитализация в компанията е 

средно, което предполага, че дигиталните технологии се използват предимно в 

административната дейност на предприятието и отчасти в нейната основна дейност. 
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120%

ниско средно високо

Как бихте определили, към настоящия момент, нивото 

но дигитализация на дейността на компанията?



 

 

 

Фигура 7 

 Видно от фигурата, в компанията се използват следните дигитални технологии: 

 Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект – прилагат се 

основно за „финанси и счетоводство“; инвентар и складови наличности; 

калкулация на сметки; платежни документи; софтуер за управление и поддръжка 

на транспортни средства; софтуер за планиране на маршрути 

 Сензори за проверка на документи; 

 Облачни технологии; 

 Киберфизични системи; 

 Мобилни приложения/платформи 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Специализирани софтуерни продукти и изкуствен …

Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата …

Роботи

Сензори за регистриране на информация

3Д принтери

Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация

Облачни технологии

Софтуер за киберзащита

Киберфизични системи 

Блокчейн технологии

Мобилни приложения/ платформи 

Виртуална реалност и смесена реалност (VR/AR)

Друго (моля, посочете):

Не са въвеждани нови технологии

Какви дигитални технологии се използват в компанията към 

настоящия момент? (възможен е повече от един отговор)



 

 

 

Фигура 8 

 Според интервюираното лице, през следващите 5 години трябва да бъдат 

въведени следните дигитални технологии: 

 Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект – да се използват 

основно за документооборот; управление на взаимоотношенията с клиенти; 

графици и екипи; инструменти за продуктивност и отдалечена работа; софтуер 

за управление и поддръжка на транспортни средства; софтуер за планиране на 

маршрути; софтуер за управление на трафика; изкуствен интелект  

 Сензори за регистриране на информация – сензори за охранителни системи 

 Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация 

 Софтуер за киберзащита 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Специализирани софтуерни продукти и изкуствен 

интелект

Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата 

(IoT)

Роботи

Сензори за регистриране на информация

3Д принтери

Онлайн платформи за сътрудничество и 

комуникация

Облачни технологии

Софтуер за киберзащита

Киберфизични системи 

Блокчейн технологии

Мобилни приложения/ платформи 

Виртуална реалност и смесена реалност (VR/AR)

Друго (моля, посочете):

Не са въвеждани нови технологии

Според Вас, кои от изброените по-долу технологии е необходимо да 

бъдат въведени през следващите  5 години в компанията, с оглед 

подобряване дейността ѝ?



 

 

 

Фигура 9 

 Относно ефектът от дигитализацията на икономическа дейност 49.39, 

представителят на компанията смята, че по-високата степен на дигитализация 

оптимизира и автоматизира основните процеси в дейността; води до повишаване на 

производителността на труда; подобрява качеството на предлаганите услуги; 

подобряват се условията на труд; налице е по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

По-високата степен на дигитализация оптимизира и 

автоматизира основни процеси в дейността.

По-високата степен на дигитализация повишава 

производителността на труда.

По-високата степен на дигитализация подобрява 

качеството на предоставяните от компанията услуги.

По-високата степен на дигитализация води и до 

подобрение на условията на труд.

По-високата степен на дигитализация предоставя на 

компанията по-голяма гъвкавост, бързина и свобода 

при вземане на важни бизнес решения.

По-високата степен на дигитализация налага 

необходимост от по-високо квалифицирани 

работници и служители.

По-високата степен на дигитализация като цяло 

затруднява и усложнява работния процес.

Води до загуба на работни места.

Повишава дигиталния стрес (изразява се в; натиск от 

незабавна реакция в комуникационния процес; 

постоянна достъпност; натиска за едновременно …

Допринася за създаването на нови работни модели;

Допринася за по-голяма прозрачност на работните и 

управленски процеси; 

Гарантира устойчивост на компанията

По-високата степен на дигитализация не влияе 

осезаемо върху дейността на компанията.

Не мога да преценя

Друго, моля посочете:

Какъв е според вас ефектът от дигитализацията в сферата на дейност 

на вашата компания? (възможен е повече от един отговор)



 

 

вземане на решения; необходима е по-висока квалификация на работниците и 

служителите; гарантира устойчивост на компанията. 

 

Фигура 10 

 В компанията няма служител, който да носи централизирана отговорност във 

връзка с дигитализацията, като предложенията за въвеждане на нови софтуерни 

продукти се подават при възникване на необходимост от съответния 

работник/служител. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Да – Изпълнителен директор/Съвет на директорите

Да – Финансов директор

Да – Директор по дигитализацията

Да – Специален екип/комисия

Не знам

Няма такъв служител/отдел. Предложенията за 

въвеждане на нови софтуерни продукти/технологични 

нововъведения се подават при възникване на 

необходимост от съответния служител/работник.

Друго (моля, посочете): 

Има ли във Вашата компания служител/отдел, който носи централизирана 

отговорност по отношение на дигитализацията (предлага/взема решения за 

въвеждане на нови технологии – специализирани софтуерни продукти, 

платформи, технологични решения и др.)?



 

 

 

Фигура 11 

 Според интервюираното лице по-нататъшната дигитализация на компанията се 

възпрепятства поради недостатъчна квалификация на служителите, както и размерът на 

инвестициите в предприятието. 

 

Фигура 12 

 Във връзка с навлизането на новите технологии в сектора на транспорта през 

последните години са се появили нови длъжности, като „системен оператор“ и 

„системен администратор“. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Недостатъчната квалификацията на 

служителите

Размерът на инвестициите

Сигурността на данните

Недостатъчната стандартизация на работните 

процеси

Регулаторната рамка в сектора

Липсата на ясни приоритети в сферата на 

дигитализацията

В момента имаме други приоритети

Друго (моля, посочете): 

Какво, според Вас, възпрепятства по-нататъшната 

дигитализация на компанията? (възможен е повече от един 

отговор)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ДА (моля, посочете)

Не

Не мога да преценя

С активното навлизане на новите технологии в сектора 

на транспорта през последните години, появиха ли се 

във Вашата компания нови длъжности/професии?



 

 

Раздел II „Обучение и повишаване на квалификацията на работниците и 

служителите в областта на дигиталните умения“. 

 

Фигура 13 

 По отношение наличието на собствен център за обучение, в който се провеждат 

курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения, интервюирания представител 

на компанията е отговорил, че разполагат с обучителен център, но той не предоставя 

възможности за обучения по дигитални умения. В него се провеждат само 

специализирани обучения на водачите с вътрешни и/или външни обучители. Има, обаче 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Компанията разполага с обучителен център, но в 

него се провеждат само специализирани обучения на 

водачи с вътрешни и/или външни обучители.

Компанията разполага с обучителен център, в който, 

наред със специализираните обучения на водачи, се 

провеждат обучения по общи и/или специфични 

дигитални умения с вътрешни обучители.

Компанията разполага с обучителен център, в който, 

наред със специализираните обучения на водачи, се 

провеждат обучения по общи и/или специфични 

дигитални умения с външни обучители.

Компанията разполага с обучителен център, в който, 

наред със специализираните обучения на водачи, 

биха могли да се провеждат обучения по общи и/или 

специфични дигитални умения с вътрешни 

обучители.

Компанията разполага с обучителен център, в който, 

наред със специализираните обучения на водачи, 

биха могли да се провеждат обучения по общи и/или 

специфични дигитални умения с външни обучители.

Компанията разполага с обучителен център, но той 

не предоставя възможности (поради липса на 

специализирано оборудване, пространство или 

друго) за обучения по дигитални 

умения/компетентности. 

Компанията не разполага със собствен обучителен 

център.

Друго (моля, посочете): 

Компанията разполага ли със собствен център за обучения, в който 

се провеждат/биха могли да се провеждат курсове за 

усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности?



 

 

възможност в този център, освен специализирани обучения на водачите, да се 

провеждат и обучения по общи и/ или специални дигитални умения с външни или 

вътрешни експерти. 

 

Фигура 14 

 Когато компанията наема нови служители, нивото на техните общи дигитални 

умения се преценява по документ за завършена степен на образование  и по 

информация, посочена в автобиографията на кандидатите. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Въз основа на информацията, посочена в 

автобиографията/CV.

Въз основа на документ за завършена степен на 

съответстващо образование.

Не поставяме изискване за наличие на общи 

дигитални умения/компетентности.

Друго (моля, посочете):

При наемане на нови служители,  как преценявате нивото на 

общите (необходими за всяка длъжност/професия, използваща 

ИКТ) дигитални умения/компетентности?



 

 

 

Фигура 15 

 В случаите, когато се наемат нови служители, нивото но специфичните им 

дигитални умения, освен чрез информацията от тяхната автобиография и документ за 

степен на образование, се оценяват още наличието на специализиран сертификат за 

специфични за длъжността умеения и чрез проверка на дигиталните умения. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Въз основа на информацията, посочена в 

автобиографията/CV.

Въз основа на документ за завършена степен 

на съответстващо образование.

Въз основа на специализиран сертификат за 

специфични за длъжността/професията 

дигитални компетенции.

Въз основа на тестване/практическа проверка 

на специфичните дигитални умения/ 

компетентности.

Друго (моля, посочете): 

При наемане на нови служители,  как преценявате нивото на 

специфичните (специфично за упражняването на конкретна 

длъжност/професия, използваща ИКТ) дигитални 

умения/компетентности?



 

 

 

Фигура 16 

 Когато се установи, че в процеса на работа, дадения служител не разполага с 

необходимите общи и/или специфични дигитални умения, в компанията го обучават в 

процеса на работа, като му назначават ментор. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Обучаваме го в процеса на работа, като му 

определяме ментор/наставник. 

Изпращаме ме го на квалификационен курс в 

център за професионално обучение 

Задължаваме го в определен срок да усвои 

необходимите дигитални умения и надлежно да 

удостовери това чрез 

Организираме курс за повишаване на 

общите/специфичните дигитални 

умения/компетентности с вътрешни за …

Уволняваме го

Друго (моля, посочете): 

Ако след наемане на работа на определен служител се 

установи, че той не разполага с необходимите общи и/или 

специфични дигитални умения/компетентности, как 

процедирате?



 

 

 

Фигура 17 

 За справяне с интензивното развитие на новите технологии и навлизането им в 

транспортния сектор, в интервюираното предприятие организират на място 

курсове/обучения по конкретни дигитални компетентности  с вътрешни или външни 

обучители при възникване на необходимост. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Регулярно организира на място курсове/обучения за 

повишаване на квалификацията персонала в областта 

на общите и специфични дигитални 

умения/компетентности с вътрешни или външни 

обучители.

При възникване/идентифициране на необходимост 

организира на място курсове/обучения по конкретни 

дигитални компетентности (например: работа със 

специализиран софтуер, управление на електронна 

машина и други) с вътрешни или външни обучители.

Регулярно, въз основа на предварително съставен 

график, изпраща свои служители на 

курсове/обучения за повишаване на квалификацията, 

включително в областта на общите/специфични 

дигитални умения  в специализирани центрове за 

обучение. 

При възникване/идентифициране на необходимост 

изпраща свои служители на курсове/обучения за 

повишаване на квалификацията, включително в 

областта на общите/специфични дигитални умения  в 

специализирани центрове за обучение

Използва и насърчава дуалното обучение (обучение 

чрез работа), включително по отношение на общите 

и специфични дигитални умения/компетентности.  

Друго (моля, посочете): 

Как Вашата компания се справя с  интензивното развитие на новите 

технологии и навлизането им сектора на транспорта? (възможен е 

повече от един отговор)



 

 

 

Фигура 18 

 В компанията няма приети стандарти и/или процедури за проверка и/или 

валидиране на дигитални умения на служителите, но считат за важни такива 

процедури, защото гарантират по-висока производителност и ефективност на работа. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Да (моля посочете)

Да, въвеждането на подобни стандарти е в процес на 

подготовка и обсъждане от страна на ръководството 

на компанията

Не, защото въвеждането на подобни стандарти, от 

методологична гледна точка,  не е по силите на 

компанията. Те следва да се разработват от 

работодателски и браншови организации, в …

Не, защото компанията не счита за необходимо 

въвеждането на стандарти и процедури за проверка и 

валидиране на наличните дигитални умения на 

своите служители.

Не, защото наличните дигитални умения на 

служителите си проличават в процеса на работа.

Не, но считаме наличието на подобни стандарти и 

процедури за важни, защото гарантират по-висока 

производителност и ефективност на работата

Не знам/не мога да преценя

Вашата компания има ли приети стандарти и/или процедури за 

проверка и/или валидиране на дигиталните 

умения/компетентности на своите служители?



 

 

 

Фигура 19 

 Според интервюираното лице, най-подходящо от гл. точка на основната дейност 

на компанията е да се провеждат обучения за повишаване на общите дигитални умения, 

както в компанията, така и в ЦПО. 

 

Фигура 20 

  

 По отношение на обученията за повишаване на специфичните дигитални 

умения, най-подходящо е те да се провеждат в компанията с външни обучители. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

В компанията с вътрешни обучители.

В компанията с външни обучители.

Извън компанията, в центрове за 

професионално обучение (ЦПО).

Комбинирано, в компанията и в ЦПО.

Друго (моля, посочете): 

Къде, според Вас, е най-подходящо, от гледна точка на основната 

дейност на компанията, да се провеждат обученията за повишаване 

на общите дигитални умения/компетентности на персонала?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

В компанията с вътрешни обучители.

В компанията с външни обучители.

Извън компанията, в центрове за професионално 

обучение (ЦПО).

Комбинирано, в компанията и в ЦПО.

Друго (моля, посочете): 

Къде, според Вас е най-подходящо, от гледна точка на основната 

дейност на компанията, да се провеждат обученията за 

повишаване на специфичните дигитални умения/компетентности 

на персонала?



 

 

 

Фигура 21 

Обученията, според интервюираното лице от предприятието трябва да се 

осъществяват без откъсване от работа, в извънработно време. 

 

Фигура 22 

 По отношение на финансирането на обученията, от предприятието са на мнение, 

че те трябва да са от работодателя със самоучастието на служителя; по целево 

финансирани проекти и от работодателите и синдикални организации. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Без откъсване от работа, в извънработно 

време.

С откъсване от работа, платен отпуск. 

С откъсване от работа, неплатен отпуск.

Друго (моля, посочете): 

Как, според Вас, следва да се случват, от гледна точка на 

основната дейност на компанията, обученията за 

повишаване на дигиталните умения/компетентности на 

персонала?

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

От работодателя.

От служителя. 

От работодателя със самоучастие от 

служителя.

От работодателя и синдикалните 

организации.

От целево финансиране по проекти.

Не мога да преценя.

Друго (моля, посочете): 

Според вас, как следва да се финансират обученията за  

повишаване на дигиталните умения/компетентности на 

персонала?



 

 

 

Фигура 23 

 Според респондента, отговорните лица за разработване на графиците за 

обучение и квалификация на служителите, вкл. и за дигитални умения са преките 

ръководители на съответните звена. 

 

Фигура 24 

 Учебните програми за обучение и квалификация на служителите в 

интервюираното предприятие се разработват от външни ектперти. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ръководител/служител отдел „Човешки ресурси“ 

Началник отдел „Планиране“ или еквивалентен

Преките ръководители на съответните 

звена/отдели

Друго (моля, посочете): 

Кой във Вашата компания е отговорен за разработването на 

графиците за обучение и квалификации, включително тези в 

сферата на дигиталните умения/компетентности?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Вътрешни експерти.

Външни експерти

Центрове за професионално обучение 

(ЦПО).

Друго (моля, посочете): 

Кой във Вашата компания разработва учебните програми за 

обучение и квалификации, включително тези в сферата на 

дигиталните умения/компетентности?



 

 

 

Фигура 25 

 В предприятието – респондент няма обучителни/ квалификационни програми. 

 

Фигура 26 

 През последната календарна година в компанията не е провеждано обучение по 

общи и/или специфични дигитални умения на служителите. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Да, имаме.

Не, нямаме.

Не знам.

Имате ли във Вашата компания фирмени 

обучителни/квалификационни програми?

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Да, вътрешни 

Да, в ЦПО

Не 

Друго (моля, посочете):

През последната календарна година провеждали ли 

сте обучения по общи/специфични дигитални 

умения/компетентности?



 

 

 

Фигура 27 

 През следващата една година, компанията респондент е посочила, че ще има 

нужда от специалисти в сферата на киберфизичните системи и дигитализацията и 

автоматизацията на транспортните процеси. 

 По отношение на въпроса, отнасящ се до необходимостта от нови специфични 

дигитални умения през следващите 1/3/5 години, интервюираното лице не е дало 

отговор. 

 Раздел III „Влияние на пандемията Ковид -19 върху сектора на транспорта“ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Специалисти по автоматизация на производството

Специалисти Big data и разширени анализи (Big data: 

голям обем от данни – структурирани или …

Специалисти компютърни симулации (изследват 

различни крайни потребителски продукти или …

Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и 

услуги

Специалисти киберфизични системи (системи, при 

които са свързани информационни, софтуерни …

Специалисти облачни изчисления (съхраняване и 

запазване на данни в отдалечени бази, достъпни …

Специалисти разработване и интеграция на мобилни 

приложения

Специалисти дигитален маркетинг

Специалисти концептуално планиране и внедряване

Специалист Интернет на нещата (IoT)

Специалист Автоматизация на товарите

Друго (моля, посочете):

От какъв тип кадри в сферата на дигитализацията на процесите и 

технологиите смятате, че ще се нуждае компанията през 

следващата 1 година?



 

 

 

Фигура 28 

 Мнението на предприятието респондент във връзка с отражението на 

пандемията от Ковид-19 върху икономическа дейност 49.39 е, че първо са се променили 

клиентските изисквания, второ – увеличили са се разходите за почистващи и 

дезинфекционни материали, трето – налице е необходимост от нови дигитални умения, 

четвърто – реализиран е значителен спад на приходите от продажби и пето – свиване на 

основната дейност поради намаление в пътникопотока. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Свиване основната дейност на компанията поради 

намаляване на пътникопотока

Значим спад на приходите от продажба на 

превозни документи

По-засилено използване на дигитални 

технологии.

Необходимост от повече инвестиции в дигитални 

технологии.

Необходимост от нови 

усвояването/надграждането на дигитални умения.

Увеличи дистанционната работа.

Увеличи разходите за почистващи и 

дезинфекционни материали.

Доведе до недостиг на водачи на превозни 

средства.

Необходимост от назначаване на водачи на 

превозни средства.

Променени клиентски нужди/изисквания.

Друго (моля, посочете)

Как, според Вас се отрази пандемията от COVID-19 върху 

сектора на градския и крайградски пътнически  транспорт? 

(възможен е повече от един отговор)



 

 

 

Фигура 29 

 На въпроса кои от въведените мерки вследствие на пандемията ще се запазят и 

след отпадане на ограниченията, интервюираната компания е отговорила, че това са 

увеличаване на безхартиените процеси. 

 

Фигура 30 

 Предприятието счита, че дигитализацията се е превърнала в по-важен приоритет 

за нейната дейност вследствие на ефектите от Ковид-19 пандемия.  

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Режим на дистанционна работа за част от 

административните структури.

Провеждане на дигитални (онлайн) работни 

срещи, заседания, съвещания и др.

Увеличаване на инвестициите за дигитализация 

на компанията (онлайн платформи за …

Намаляване/отказ от офис пространство.

Увеличаване на безхартиените процеси.

Увеличаване на базираните на облака вътрешни 

услуги и процеси.

Кои от мерките, въведени по време на пандемията от COVID-

19, смятате да запазите и след отпадане на ограниченията?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Да Не Не мога да преценя

Превърна ли се дигитализацията в по-важен 

приоритет за компанията, в следствие на ефектите от 

пандемията от COVID-19?



 

 

7. Обобщения и препоръки 
Световната пандемия от коронавирус през последните две години се отрази 

негативно върху работата на пътническия автомобилен транспорт, особено при 

извършването на междуселищни, случайни и специализирани превози. Това твърдение 

може да се подкрепи и със следните факти: 

 Броят на превозените пътници по междуселищни линии е намалял с 30% през 

2020 г.; 

 В резултат на изпълнението на приоритетите на Европейската зелена сделка до 

2040 г. делът на осъществяваните превози с автомобилен транспорт ще намалее с 

15% спрямо 2015 г. в световен мащаб; 

 До 2025 г. 85 млн. професии по цял свят ще бъдат заменени от машини, а 40% 

от наетия персонал следва да бъде преквалифициран на всеки 6 месеца; 

 Все по-широкото практическо навлизане на концепцията „Интернет на 

нещата“ като основа за цялостна цифровизация на пътническите превози и 

нейното надграждане с концепцията „Интернет на превозните средства“; 

 Пазарът на междуселищни превози в България е представен от малки и от 

части средни предприятия, те представляват над 90% от лицензираните 

транспортни оператори в тази област. 

В резултат на извършения анализ на финансово-икономическите показатели на 

предприятията от подсектор „Друг пътнически транспорт, неквалифициран другаде“ се 

установи, че: 

1. Дори и да се е увеличила държавната субсидия за междуселищни превози 3 

пъти през 2020 г. спрямо 2018 г., ефектът от това нарастване върху обема на 

превозените пътници за същия период се изразява в понижение с 36%; 

2. Числеността на персонала в изследваните транспортни компании е най-висок 

в големите областни градове и столицата, където е съсредоточен най-голям 

пътникопоток, а и условията за живот, мобилност и работа са най-добри.; 

3. Наблюдават се процеси на съкращаване на броя на заетите транспортни 

служители, като някои от предприятията освобождават до 9 пъти повече 

работници по време на пандемията в сравнение с 2015 г.; 

4. Забелязва се сезонност при наемане и освобождаване на транспортни 

служители за извършване на междуселищни превози в зависимост от обема на 



 

 

туристопотока в страната (предимно в областните градове от Черноморския 

регион); 

5. Отбелязан е значителен спад в приходите от оперативна дейност в 

изследваните компании, като за някои от операторите те намаляват между 40% и 

80%. 

6. Производителността на труда в икономическа дейност 49.39 бележи спад през 

2020 г. и достига стойностите от 2017 г., като средно за отрасъла, показателят 

приема стойности от 61 000 приходи от превозна дейност на 1 работник; 

7. В бъдеще най-голяма тежест при определяне на производителността на труда 

ще има факторът „приложение на информационни и комуникационни 

технологии“. 

 Несъмнено положителният ефект от световната пандемия от коронавирус се оказа 

ускоряването на процесите по цифровизация на търсенето и предлагане на превозни 

услуги и експлоатацията на парка от превозни средства. Още през 2011 г. в световен 

мащаб започна масовото въвеждане на концепцията „Интернет на нещата“ на практика 

в автомобилния транспорт, а през 2017 г. тя беше надградена с концепцията „Интернет 

на превозните средства“. Основните предимства на тези технологии са комуникационна 

свързаност в реално време между всички участници при извършването на пътнически 

превози по междуселищни линии с автомобилен транспорт. 

 Що се отнася до България, а и по данни на международният индекс за дигитална 

икономика и общество, страната ни е на едно от последните места спрямо средните 

стойности за Европа, което предполага, че горепосочените технологии се прилагат 

повече на теория и по-малко на практика. 

 Ключово предизвикателство при дигитализацията на основните процеси при 

осъществяването на междуселищни превози си остава риска от загуба на работни 

места. Още повече, че прогнозите на Световния икономически форум са до 2025 г. 43% 

от световния бизнес да съкрати част от наетия от него персонал, а при 60% от 

извършваните операции, човешкият ресурс да бъде заменен от нехуманоидни роботи. 

Особено при междуселищните пътнически превози, където 80% от наетите 

транспортни работници (водачи) са нискоквалифицирани, а те се определят като 

рискова група, застрашена от загуба на работни места. От друга страна използването на 

технологиите, свързани с концепцията „Интернет на превозните средства“ ще позволи 

на водачите да изпълняват други дейности, различни от шофиране, а именно – 



 

 

изпращане на имейли относно документацията по извършване на превоза, повече време 

за почивка и др. 

 Към настоящия момент, при управлението на автомобилите за извършване на 

междуселищни превози, водачите следва да притежават общи дигитални умения и/или 

компетентности за работа с дигитален тахограф, които се доказват чрез придобита 

карта на водача. Опресняването на знанията на транспортните работници се 

осъществява на всеки 5 години по отношение на техните познания за екологично 

управление на превозните средства, подобряване безопасността на движение по 

пътищата, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, оптимизация 

разхода на гориво, работа със специализиран софтуер. Тези обучения се провеждат от 

лицензирани учебни центрове, които могат да бъдат вътрешни или външни за 

транспортното предприятия. 

 Имайки предвид бързите темпове на развитие на автомобилната индустрия в 

световен мащаб, то периодичното обучение за подобряване на уменията и 

квалификацията на водачите ще трябва да се провежда на всеки 6 месеца, а не на 5 

години, каквито са и прогнозите на Световния икономически форум. 

 Очакванията за развитието на пазара на труда в икономическа дейност 49.39 е да 

нарасне значително търсенето на професии, като оператори на телекомуникационни 

устройства; оператори на инсталации за електрическо захранване на превозните 

средства; инженери по технологичен дизайн и програмиране; персонал, поддържащ 

съответните инфраструктурни станции и съоръжения за захранване със слънчева, 

вятърна и друг вид алтернативна енергия.  

 Всичко посочено до момента се потвърждава и от мнението на заинтересованите 

лица, осъществяващи своята основна дейност в НКИД 49.39 „Друг пътнически 

транспорт, неквалифициран другаде“. Според тях през следващите 5 години ще бъде 

все по-належащо използването на изкуствен интелект, сензори за регистриране на 

информация, онлайн платформи, софтуери за киберзащита. Те виждат по-скоро 

положителни ефекти от въвеждането на дигиталните технологии, тъй като чрез тях се 

подобряват условията и производителността на труда, както и качество на 

предлаганите услуги.  

 Все още, обаче основен проблем, възпрепятстващ цифровизацията на основната 

стопанска дейност в транспортните предприятия са недостатъчната квалификация на 

служителите и недостатъчния размер на инвестициите. Въпреки това през последните 



 

 

години в компаниите са се появили нови професии, като „системен оператор“ и 

„системен администратор“. А през следващата година ще има нужда от специалисти в 

сферата на „киберфизичните системи“ и „дигитализация и автоматизация на 

транспортните процеси“. 

 Във връзка с горепосоченото, възможностите за развитие и разширяване на 

цифровизацията на процесите по управление и организация на междуселищните 

превози в бъдеще трябва да бъдат насочени към: 

 Промяна в нормативната уредба по отношение на придобиване на начална 

квалификация и периодично обучение на водачите в съответствие с 

концепциите „Интернет на нещата“ и „Интернет на превозните средства“; 

 Осигуряване на държавна подкрепа или финансиране по европейските 

оперативни програми при организиране на курсове за подобряване на 

съществуващите или придобиване на нови общи и/или дигитални умения; 

 Създаване на специализирани отдели в структурата на транспортните 

компании, които да оценяват дигиталните умения на служителите; да изготвят 

графици за посещение на курсове за подобряване на знанията, както и да правят 

прогнози за бъдещите нужди от специалисти в сферата на дигиталните 

технологии; 

 Министерство на транспорта и съобщенията да подготвя ежегодни доклади, 

очертаващи тенденциите в степента на цифровизация при отделните видове 

транспорт с цел да се повиши общия индекс за дигитализация на икономиката и 

обществото; 

 Да се преразгледа инвестиционната програма, приета от Министерство на 

транспорта и съобщенията през 2021 г. относно изпълнението на условията за 

усвояване на средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. в 

посока защита правата на транспортните работници и ограничаване на риска от 

евентуално тяхно съкращаване в резултат на дигитализирането на транспортния 

сектор.  
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