Секторен анализ на икономическа дейност 52
(Складиране на товари и спомагателни дейности в
транспорта)
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1. Въведение
Задълбочаващата се икономическа, социална и демографска криза във връзка с
пандемията от коронавирус през последните две години, принуди значителна част от
световния, европейски и национален бизнес да ускори процеса по масово
цифровизиране на своите стопански дейности. Този процес, от своя страна предизвика
сериозни промени в начина на живот, заетост, образование, потребление и мобилност
на населението. Назря необходимостта от усъвършенстване на знанията, уменията и
квалификацията на наетия персонал, както в държавния, така и в частния сектор.
Създадоха се предпоставки за възникване на нови и изчезване на част от
съществуващите професии във всички икономически дейности в световен мащаб. Още
през 2015 г. Европейската комисия констатира, че приблизително 45% от населението
на континента в трудоспособна възраст не притежава необходимите основни дигитални
умения, за да бъде част от бъдещия икономически и социален живот на Съюза (EC, Dig
Comp 2.0, 2016). В този смисъл, бъдещото развитие на държавите-членки следва да
бъде насочено, Първо: към търсенето на човешки ресурси, които могат да вземат
решения за икономически проблеми в дигитална среда и Второ: необходимост от
наемане на служители, които чрез използването на дигитални инструменти да създават
нов продукт.
В противовес на горепосоченото възниква въпросът как ще бъде постигната
тогава визията на ООН за изпълнение на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и поконкретно – цел № 8, кореспондираща с насърчаването на устойчив и приобщаващ
растеж, пълна и ефективна заетост, и достойна работа за всички граждани (UN, 2015). В
подкрепа на визията на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. следва да се посочат и
приоритетните цели на Европейския стълб за социални права, които гласят, че до 2030
г. поне 78% от населението на възраст между 20 и 64 години трябва да бъде заето, 60%
от възрастните граждани на Европа да преминават периодично обучение всяка година и
броят на гражданите в риск от бедност и социално изключване да не надвишават 15
милиона (EPSR, 2021). Това единствено би могло да се реализира чрез намаляване на
икономическото и социално неравенство сред населението, особено в държави с
икономики

в

преход,

производителността

на

стимулиране
труда

по

на

младежката

икономически

заетост,

увеличаване

на

дейности,

осигуряване

на

равнопоставеност по полов признак при избора на персонал за всички професии и
длъжности и периодично повишаване на дигиталните умения и компетенции на

работниците. В допълнение може да се посочи необходимостта от преодоляване на
глобалната пандемия, която от една страна ускори процеса по цифровизация на
световните икономики, но от друга предизвика продължителен спад в основните
макроикономически показатели на отделните държави.
Несъмнено един от най-засегнатите сектори вследствие на продължаващата
световна пандемия от коронавирус е транспортният. От една страна, това наложи
необходимостта от преструктуриране на товарооборота в инфраструктурните пунктове
и изменения в количествата на обработваните товари. От друга страна се засилиха
процесите по цялостна дигитализация на претоварните и складови операции в
пристанища, летища и други експлоатационни обекти с цел да се запази обема на
извършваните операции и да се опази здравето на заетите работници.
Като начало на процеса по дигитализация на националната икономика може да
се приеме въвеждането на „Концепция за цифрова трансформация на българската
икономика (Индустрия 4.0)“ през 2017 г. (МИ, 2017 г.). В съответствие с този документ
стартират и дейностите по дигитализиране на отделните видове транспорт. Така
например в българския участък на река Дунав още през първия програмен период се
създава речната информационна система БУЛРИС като се въвежда необходимата
техническа и комуникационна инфраструктура в две териториални поделения – Русе и
Лом (BulRIS, 2022 г.) През третото тримесечие на 2021 г. се подготвя и проектно
предложение за модернизация на техническите съоръжения и разширяване на обхвата
на системата в българския участък на река Дунав. Подобна система е изградена и по
отношение на морския транспорт – с два информационни центъра във Варна и в Бургас,
като тя предоставя данни в реално време за пристиганията, заминаванията и
маневрирането на плавателните съдове, както и за заетостта на терминалите (ДППИ,
2022 г.).
По отношение на експлоатацията на летищната инфраструктура и управлението
на въздушното движение още през 2016 г. започва изпълнението на дейностите по
внедряване и разгръщане на системата SESAR, която има за цел да подобри
безопасността на превозните услуги в отделните фази на осъществяване на полетите
(ДП „РВД“, 2022 г.). През 2019 г. приключват дейностите по изграждане на платформа
за мониторинг, анализ и контрол на мрежовия трафик, а през 2020 г. е въведена система
за оценка на комплексността на трафика, изчисляване работното време на
ръководителите на полети и особено тяхното прогнозно натоварване.

В преобладаващата си част дейностите по цифровизация на инфраструктурните
съоръжения във водния и въздушния транспорт се изпълняват на база отпусканите
финансови средства по оперативните програми „Транспорт 2007 - 2013“ и „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“, както и по Механизма за свързване на
Европа.
Във връзка с изложеното, целта на настоящия анализ е да се проучат
тенденциите на развитие на икономическа дейност НКИД 52, свързана с
инфраструктурната осигуреност по отношение на складиране на товари и
спомагателни дейности, 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;



Провеждане на икономически и социален анализ на състоянието на подсектора
по отношение на оборот на транспортните оператори, относителен дял на вноса
и износа към търговския баланс на страната, брой на заетите лица,
производителност на труда, равнище на работната заплата;



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 процесите
по складиране на товарите. За обработването и оформлението на представените
статистически данни в анализа са използвани математически модели.

2. Основни тенденции в дигитализацията на икономическа дейност
„Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“
(НКИД 52)
Нарастващата

глобална

конкуренция,

непрекъснато

променящите

се

потребителски предпочитания и дигитализацията на националните икономики накараха
редица компании да преструктурират своите дейности с цел да утвърдят позициите си в
световните вериги на доставки. Големият потенциал и важност на информационните и
комуникационни технологии стана очевиден в резултат на световната Ковид-19
пандемия, особено по отношение на складовите и спомагателни дейности в
транспортния сектор. Тяхното приложение е насочено предимно към оптимизиране на
процесите по планиране и управление на товарния трафик, мониторинг и контрол на
товаро-разтоварните съоръжения, както и сигурно и безопасно предаване на данни
относно изпращането и получаването на митнически и други документи (Moldabekova,
A, Philipp, R., Reimers, H, Alikozhayev, B, 2021).
Използването

на

дигитални

технологии

при

експлоатацията

на

инфраструктурните обекти има за цел да се реализират няколко вида ползи: оперативна
ефективност, по-висока удовлетвореност сред товародатели и товарополучатели,
приложение на съвременни бизнес модели за управление, конкурентни предимства,
подобрение на взаимоотношенията между заинтересованите страни във веригата на
доставките, разходна ефективност. От друга страна, навлизането на информационни и
комуникационни технологии при складовите и спомагателни дейности в транспорта е
съпроводено и с промени върху пазара на труда в сектора. В този смисъл могат да се
очертаят няколко групи фактори, които ще повлияят, както положително така и
отрицателно върху цифровизацията на икономическа дейност 52, а именно:
икономически ползи; динамика и възрастова структура на трудоспособното население;
знания и квалификация на човешките ресурси; законодателни разпоредби.
До каква степен и колко бързо този подсектор ще бъде дигитализиран зависи
предимно от развитието на пазарите на глобално, европейско и национално равнище,
тъй като приблизително всяка година 63 млрд. тона товари се обработват в морската,
речна и летищна инфраструктура в световен мащаб (WMU, 2019). Очакванията са до
2040 г. пазарният дял на морския транспорт в рамките на Европа да запази своите
стойности от 32% в общия обем на товарооборота, докато за вътрешно-водния
транспорт се предвижда неговият дял да нарасне приблизително 4 пъти (14,4%) спрямо

2015 г. По отношение на складовите и спомагателни дейности във въздушния
транспорт, не се очаква промяна в техния пазарен дял – 0,10%.
Несъмнено горепосочените прогнози ще повлияят и върху развитието на
човешките ресурси, тъй като транспортният сектор е един от трите най-големи
„работодатели“ в областта на услугите. Развитието на изкуствения интелект, появата на
мобилни роботи ще доведе до автоматизиране на набор от дейности и съответно до
промени в конюнктурата на пазара на труда. Докато рутинните работни места ще
стават все по-оскъдни, то определена група транспортни служители ще могат да се
възползват от технологичния прогрес, особено висококвалифицираните специалисти,
тъй като технологиите ще допълват извършваните от тях дейности, ще водят до
увеличаване на производителността на труда им и съответно до свръхтърсене на техния
труд на пазара. Такъв тип работници са наети именно в икономическа дейност
„Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“. Така например, в
световен мащаб 62% от транспортните служители (оператори на кранове, товарачи,
заети с мониторинг и обезопасяване на товаро-разтоварните съоръжения) в морските и
речни пристанища са средноквалифицирани, докато при въздушния транспорт
(летищна инфраструктура и аеронавигационно обслужване) – приблизително 40% от
служителите са висококвалифицирани (ръководители на полети, заети с мониторинг на
измервателни уреди за осигуряване на правилна работа и експлоатация и др.) (WEF,
2020).
В този смисъл в научната литература са известни три основни сценария за
развитието на човешките ресурси, които успешно могат да бъдат приложени и по
отношение на дигитализацията на спомагателните дейности в транспорта и
складирането на товари (Chinoracky, R., Corejova, T., 2019).


„средноквалифициран персонал – средна степен на цифровизация“ – прилага
се в случаи, когато националните законодателните разпоредби не позволяват
висока степен на дигитализация на предлаганите и потребявани услуги от
съответния сектор, както и че по-широкото използване на човешките ресурси
води до разходна ефективност;



„нискоквалифициран персонал – висока степен на цифровизация“ – прилага
се в случаите, когато човешката намеса би довела до възникване на повече
рискове и опасности за участниците в транспортната дейност, отколкото

използването на изкуствен интелект (например водачите на автобуси, товарни
автомобили и др.);


„висококвалифициран персонал – висока степен на цифровизация“ – при
цялостната дигитализация на превозните процеси и складови дейности
икономически

ефективно

ще

бъде

назначаването

на

няколко

тясно

специализирани експерти, отколкото много, но с ниска квалификация
работници.
В рамките на настоящия секторен анализ на икономическа дейност „Складиране
на товари и спомагателни дейности в транспорта“, ще бъдат последователно разгледани
процесът на дигитализация и неговото отражение върху работната сила в летищата и
инфраструктурата на водния транспорт (морските и речни пристанища).

Основни тенденции при дигитализацията на летищната инфраструктура
и аеронавигационното обслужване
В сферата на въздушния транспорт, цифровизацията на сектора е насочена
предимно към дейностите по наземното летищно обслужване и тези по контрол,
мониторинг и управление на въздушния трафик (TRIP, 2013). Въвеждането на
автоматични системи за обработване на товарите посредством баркод четци или
етикети за радиочестотна идентификация (RFID) е една от възможностите за
улесняване приемането и предаването на товарите. Целта на тези съоръжения е да се
подобрят търговските и технически функции на летищата, които се отнасят до:
наблюдение на товаропотоците, пълна автоматизация на процесите; съвместно вземане
на решения; лесно прогнозиране на времето за пристигане, обработване и предаване на
товарите; пряко участие на потребителите (Zaharia, S., Pietreanu, C, 2018).
Най-често прилаганите технологии при осъществяването на основните дейности
(операции) при летищната инфраструктура са: мобилни CRM1 системи; облачни
технологии; блок чейн, управление на големи база данни, Интернет на Нещата и
роботи. В този смисъл ключов аспект при процеса на цифровизация на наземните
оператори е обучението и квалификацията на наетите човешки ресурси. Това
кореспондира с необходимостта от непрекъснато разширяване на придобитите знания и
умения и получаване на т.нар. „интердисциплинарна квалификация“ (Kovynyov, I,
Mikut, R., 2018).
1

Customer Relationship Management

През последните две години и в резултат на световната пандемия от
коронавирус възникна концепцията за т.нар. „умни/интелигентни летища“ (smart
airports), които имат за цел да минимизират физическия контакт между потребителите
на услуги на наземните оператори и обслужващия персонал на аерогарите; да се намали
времето за обработване на товари, багажи и поща; оптимизиране на разходите;
повишаване на безопасността и намаляване на риска от инфекция. По своята същност
„умните летища“ са сложна структура, съставена от няколко елемента (Drljača, M.,
Štimac, I., Bračić, M., & Petar, S., 2020):


Умна летищна мобилност – чрез нея се осигурява взаимодействие между
отделните видове транспорт, така че да се постигне най-бързото придвижване до
летището, от която и да е точка на населеното място;



Умна летищна логистика – позволява регулиране на товаропотоците чрез смарт
технологии и осигуряване на интермодалност при тяхното приемане и
изпращане;



Умна летищна инфраструктура;



Умни летищни услуги – автоматизиране на бизнес процесите при обработване
на въздухоплавателните средства, пътниците и товарите;



Умно летищно оборудване – намаляване на физически извършваните дейности
от служителите, ускоряване на основните процеси;



Умни летищни мрежи – чрез тях се постига ограничаване на вредното
въздействие върху околната среда.
В близко бъдеще прогнозите на Световния икономически форум са, че: Първо,

автомобилите, които обслужват товаропотците в района на летищата ще бъдат
заменени от безпилотни превозни средства, а микро роботи ще инспектират и
поддържат труднодостъпни места при ремонта на въздухоплавателните средства.
Второ, напълно ще бъде въведена и разгърната системата SESAR относно
подобряването на безопасността и сигурността на въздушното движение, както и
оптимизиране работата на служителите, заети с мониторинга, контрола и управлението
на самолетния трафик. Трето, приложението на безпилотни самолетни системи2 ще
бъде алтернатива на човешката намеса при доставката на продукти до потребителите и

2

Unmanned Aircraft Systems

ще способства за ограничаване на риска от възникване на инциденти, както и
извършването на търговски полети на ултра къси разстояния.

Основни тенденции при дигитализацията на складовите и спомагателни
дейности във водния транспорт
През последните години морските и речни пристанища се превръщат във все позначим елемент на глобалната верига на доставки. Това твърдение се потвърждава и от
настъпилата през 2019 г. световна пандемия от коронавирус, в резултат на която бяха
преустановени и/или забавени доставките с почти всички видове транспорт, с
изключение на водния. В преобладаващата част от морските и речни портове са
стартирали и дори в някои държави приключили процесите по дигитализация на
основните дейности по управление и експлоатация на терминалите с цел увеличаване
производителността и оптимално използване на капацитета на пристанищата в
съответствие с наложените глобални стандарти. Приложението на информационни и
комуникационни технологии при основните пристанищни дейности е съпроводено с
генерирането на икономически ефекти във връзка с трите основни потока в портовете:
товарен, информационен и финансов (Musolino, F, 2021). В този смисъл ключови
приложения, които могат да бъдат въведени от пристанищните оператори са:


Интернет на нещата – осигурява пренос на информация относно позицията,
температурата, обема и теглото на товарите;



Управление на големи бази данни – позволява обновяване на информацията за
всеки контейнер в исторически план за целите на митническите и полицейски
власти в района на пристанищата;



Блокчейн технологии – наричани още Интернет на стойността, чрез които се
осигуряват паричните транзакции по митническите формалности;



Изкуствен интелект – позволява оптимално разпределение на пристигащите
контейнери в района на съответния терминал;



Дигитален близнак/двойник – позволява да се създаде цифрова реплика на
физическите процеси в пристанищата или на определено товаро-разтоварно
съоръжение;



Машинно обучение – набор от алгоритми, които съдействат за улеснено
събиране и обработване на статистически данни и изготвяне на прогнози за
товарооборота на портовете;



3 Д принтиране – процес на създаване на триизмерни образи на обектите в
района на пристанищата (претоварни съоръжения, терминали и др.)



Добавена реалност.
Така например, въз основа на проведени проучвания на територията на

пристанище Ротердам, което е снабдено с голяма част от горепосочените приложения, е
доказано, че при цялостно дигитализиране на основните товаро-разтоварни операции и
складови дейности, годишно могат да се спестяват до 8.5 млрд. $ (Onwuegbuchunam, D.
E., Aponjolosun, M. O., & Ogunsakin, A. W. 2021))
Несъмнено, приложението на информационни и комуникационни технологии в
пристанищата изисква наличието на работна сила с подходяща квалификация. В тази
връзка и съответните заети лица в портовете следва да имат познания за работа с
изброените приложения, като в бъдеще ще се търсят предимно разработчици на
Интернет на нещата; анализатори на големи бази данни и др. (Agatić, A., & Kolanović,
I., 2020). Следователно пристанищните оператори трябва да инвестират значителна
част от своята печалба за провеждане на обучителни програми за надграждане на
знанията и уменията на транспортните работници, тъй като тепърва основните
задължения на заетите в пристанищата ще бъде да наблюдават и управляват комплекс
от сложни машини и съоръжения.
Подобно на летищната инфраструктура и във водния транспорт широко
приложение намира концепцията за „умни/интелигентни пристанища“. Изграждането
на такива инфраструктурни обекти има за цел да използват технологични иновации за
подобряване на пристанищните дейности, както и осигуряване на социалноикономически ползи за икономическите агенти в околността на порта, подобряване на
външно-търговския баланс на страната и др. (Yau, K. L. A., et. al, 2020).
Всяко „интелигентно пристанище“ е необходимо да бъде оборудвано със
следните пет основни приложения:


Интелигентно управление на плавателните съдове – позволява точно
изчисляване на времето за акостиране, приемане и обработване на корабите;



Интелигентно управление на контейнерния трафик – позволява да се
позиционира, складира и повторно позиционира всеки постъпил контейнер за
обработване в района на пристанищния терминал;



Интелигентно управление на порта – позволява оптимизиране на основните
пристанищни

дейности,

като

мониторинг,

митническо

освобождаване,

планиране, товаро-разтоварни дейности;


Интелигентно управление на енергийните потоци – позволява да се намали
консумацията на енергия от изчерпаеми ресурси в района на пристанищните
терминали;



Интелигентно управление на прилежащата инфраструктура.

3. Основни икономически и финансови показатели за състоянието и
развитието на подсектор „Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта“ (НКИД 52)
Изследването на състоянието и икономическото развитие на НКИД 52
(Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта) ще бъде насочено към
проучване тенденциите на развитие на сектора по отношение на показатели, като:
брутна добавена стойност от подсектора; брой заети лица; индекс на оборота;
производителност на труда; товарооборот на инфраструктурните пунктове с
национално значение; средна работна заплата; принос на пристанищните оператори
към търговския баланс на страната. За обект на анализа са идентифицирани двете
морски пристанища, едно речно, две летища и предприятие, заето с обслужване на
въздушния трафик на страната. Определените морски портове са Варна и Бургас, тъй
като през тяхната територия преминава целия транзитен товарен трафик от Западна и
Централна Европа към Близък и Среден Изток и Азия. От българските пристанища на
река Дунав е избран пристанищен комплекс Русе, понеже първо – той е най-голям по
брой и специализация на прилежащите терминали, второ – той е с най-голям товарен
капацитет и трето – подходната инфраструктура за връзка с останалите видове
транспорт е най-добре осигурена. По отношение на летищната инфраструктура ще
бъдат изследвани аерогарите София е Варна. Летище София от една страна реализира
най-голям товарооборот в сравнение с останалите международни летища на
територията на България, и от друга – разположено е в столицата и осъществява
директна връзка с останалите видове транспорт, попадащи в обхвата на трансевропейски транспортен коридор Ориент-Източно/Средиземноморски. Летище Варна е
разположено в сравнителна близост до порт Варна и речното пристанище Русе, което
дава възможност за извършване на мултимодални превози.

Пристанищната и летищна инфраструктура е 100% държавна собственост, като
значителен брой от терминалите в инфраструктурните пунктове (над 53%3) се
управляват и експлоатират на принципа на публично-частно партньорство (ПЧП) чрез
договори за концесия. В случая основната причина за това партньорство е да се
ограничи ролята на държавата при осъществяване на основните и спомагателни
дейности в съответните пунктове, породени от неефективно публично управление и
финансиране. Благодарение на ПЧП може да възникне конкуренция между отделни
частни компании, в резултат на което да се повиши качеството на предлаганите услуги
и ефективността от експлоатацията на обекта (Коралова – Ножарова, 2019).
Това би могло да се оцени, като се установи какво е развитието на индекса на
оборота на НКИД 52, както и чрез приноса на водния и въздушен транспорт при
формиране на брутната добавена стойност (БДС) на страната.
На фигура 1 е представена тенденцията в развитието на показателя БДС в млн.
лв., като са изследвани неговите стойности, както общо за икономическа дейност 52
(Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта), така и по отделно за
воден и въздушен транспорт.

Брутна добавена стойност по икономически дейности в
транспорта в млн. лв
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Фигура 1 Брутна добавена стойност НКИД 52

Източник: ЕВРОСТАТ, 2021

Видно от графиката, след 2017 г. брутната добавена стойност от НКИД 52
започва да нараства, като независимо от настъпилата в началото на 2020 г. световна,
3
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здравна и икономическа криза, вследствие на пандемията от коронавирус, достига
стойностите от 2015 г. (535 млн. лв.). Като цяло, БДС от този подсектор съставлява
около 2,4% от БДС на сектор „Услуги“ и едва 0,5% от БДС на страната. Що се отнася
до участието на водния и въздушен транспорт за формирането на брутната добавена
стойност при „Складирането на товари и спомагателни дейности в транспорта“,
техният дял е минимален – съответно 6% и 10,5%. Тенденцията, която се забелязва при
водния транспорт е на намаление – отчетен е спад от 270% през 2020 г. спрямо 2015 г.,
докато при въздушния транспорт се наблюдава ръст от 100%.
Друг важен показател, който има отношение към икономическото развитие на
подсектора (НКИД 52) е индексът на оборота. Значимостта му се определя от факта, че
при неговото изчисляване се вземат предвид, както реализираните приходи от
съответните икономически агенти, така и изменението на цените, при които са
предлагани съответните услуги (НСИ, 2022). На фигура 2 е показано изменението в
индекса на оборота за икономическа дейности „Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта“.
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Фигура 2 Индекс на оборота за икономическа дейност „Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта“

Източник: НСИ, 2022

По данните от фигурата се забелязва плавно увеличение в стойността на индекса
до 2019 г., приблизително с 14 пункта средно за година. Очаквано, спад е реализиран
през 2020 г., когато пандемията от Ковид-19 принуди редица бизнеси да преустановят
своята дейност или да се възползват от предоставените от правителството финансови
помощи за частния сектор. През третото тримесечие на 2021 г. е отчетен ръст от 21%
спрямо същия период за 2020 г., което свидетелства за постепенно възстановяване на

подсектора. От друга страна това увеличение може да се приеме като спекулативно
предвид установилата се висока инфлация през втората половина на 2021 г.
Несъмнено съществен принос при изчисляването на показателя „индекс на
оборота“ по НКИД 52, има реализираният товарооборот в отделните инфраструктурни
пунктове. В тази връзка, в няколко последователни графики ще бъдат оценени
тенденциите в развитието на обема на обработените товари от речните и морски
пристанища и летищата.
На фигура 3 е показан товарооборота на речните пристанища в българския
участък на река Дунав.
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Фигура 3 Обработени товари от речните пристанища

Източник: Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
https://www.marad.bg/bg/node/2934

Видно от графиката, тенденцията в развитието на общия товарооборот е на
постепенно намаление до 2018 г., след което е реализиран ръст от 14% през 2019 г.
Преобладаващата част от обработените товари в речните портове е под формата на
внос – те съставляват 39% от товарооборота, а 33% от товарите са постъпили за износ.
Наблюдават се непрекъснати флуктуации в количеството на изнесените и внесени
товари за разглеждания период, като през 2019 г. техните обеми се изравняват.
Приблизително 15% от общия товарооборот е реализиран от пристанищен комплекс
Русе. Тенденцията, която се наблюдава е на значителен спад в количеството на
обработените товари в комплекса – намаляват с 52% през 2020 г. спрямо 2017 г., когато
тяхното количество е било най-голямо.
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Фигура 4 Обработени товари от морските пристанища

Източник: Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
https://www.marad.bg/bg/node/2934

При морските пристанища техният товарооборот е приблизително 6 пъти поголям от този на речните. Това е напълно логично, тъй като те обслужват голяма част
от товарния трафик, който е насочен от Западна Европа към Близкия и Среден Изток.
Наблюдава се тенденция на намаление в общия обем на товарооборота, като
реализираният спад през 2020 г. е 18% спрямо 2017 г., когато товарооборотът е бил
най-голям. За разлика от речните пристанища, при морските портове 53% от
обработените товари са под формата на износ, а 47% - под формата на внос.
Приблизително 31% от товарооборота на морските пристанища е реализиран в
терминалите на порт Варна, като през 2020 г. се забелязва спад от 25% в неговото
количество. В пристанище Бургас се обработва значително по-малко количество
товари, като през 2020 г. товарооборотът е 2 пъти по-малък спрямо 2018 г.
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Фигура 5 Обработени товари в летища София и Варна

Източник: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
https://www.caa.bg/bg/category/292/17285

Що се отнася до товарните терминали на летище София и летище Варна –
обработените количества товари от тях са незначителни – под 0,5% от общия обем на
товарооборота в икономическа дейност „Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта“ (НКИД 52). Това се дължи на факта, че по въздушен транспорт
се превозват предимно бързо развалящи се и с висока стойност продукти, чийто дял в
търговския оборот на страната не е значителен. За летище София се забелязва
тенденция на нарастване в количеството на товарооборота с 27% през 2020 г. спрямо
2015 г., докато за летище Варна е отчетен спад от 62% за същия период.
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както

за

претоварната

и

спомагателна

дейност

в

инфраструктурните обекти, така и за дигитализацията на процесите в тях, имат
човешките ресурси.

Количеството труд

зависи

от

наличната работна сила,

квалификацията и уменията на транспортните работници, степен на цифровизация на
претоварните

операции,

а

качеството

на

труда

се

определя

от

тяхната

производителност. На фигура 6 е представена числеността на персонала в НКИД 52.

Брой заети лица в икономическа дейност 52
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Фигура 6 Заети лица в икономическа дейност „Складиране на товари и спомагателни дейности в
транспорта“

Източник: Годишни отчети на инфраструктурните обекти и ДП „РВД“ за периода 20152020 г.“

По данните от графиката се вижда, че най-голяма е числеността на заетите в
летище София – над 2200 служители средно за година, а най-малко са транспортните
работници в пристанище Русе – 138. Наблюдава се тенденция на намаляване в броя на
работниците в инфраструктурните пунктове, като реализираният спад е между 17% и
21%. От една страна тенденциите при изменението на броя на заетите лица в
инфраструктурните пунктове следват развитието на показателя „товарооборот“, но от
друга страна се определят и от възрастовата структура на наетите (голяма част от
наетите лица са в и пред пенсионна възраст). Единствено при ДП РВД се запазва
приблизително постоянен броя на служителите, като средногодишното изменение е
около 3% в посока на намаление. Това се дължи предимно на факта, че заетите лица са
висококвалифицирани и процеса на постепенно дигитализиране на аеронавигационното
обслужване не се отразява негативно върху тяхната численост.
Определящо значение за ефективното използване на работната сила е и цената,
при която се наема тя. Нейната сума зависи основно от знанията, уменията,
образованието

и

квалификацията

на

транспортните

служители,

както

и

от

производителността на труда. Фигура 7 показва какво е равнището на работната
заплата в пристанище Русе в сравнение с работните заплати, които получават заетите в
сектор „Транспорт, складиране и пощи“, както и в национален мащаб.

Размер на средномесечното възнаграждение на заетите
по икономически дейности
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Фигура 7 Средна работна заплата по икономически дейности

Източник: Годишни отчети на пристанище Русе за периода 2015-2020 г. и НСИ

Видно от графиката, средномесечната работна заплата, която получават
транспортните работници в пристанище Русе (средно 1200 лв. на месец за
разглеждания период) е над средното за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ и се
изравнява със средно месечното възнаграждение за страната. Забелязва се плавна
тенденция на увеличение на размера на работната заплата на заетите в порт Русе, като
през 2020 г. тя нараства с 24% спрямо 2016 г. Това означава, че транспортните
работници в пристанището са лица със средна квалификация, притежават умения за
работа със специализирана техника и съоръжения, при което адаптирането за тях към
процеса на дигитализация няма да бъде проблем.
Пряко влияние върху степента на цифровизация на основните и спомагателни
дейности в пристанищата и летищата, освен демографските и финансови фактори,
оказва и производителността на труда. На фигура 8 е показано изменението в
производителността на труда на служителите в инфраструктурните пунктове (летища и
пристанища).

Производителност на труда в инфраструктурните
пунктове (НКИД 52)
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Източник: изчисления на автора

Показателят „производителност на труда“ е изчислен чрез използване на
натуралния метод, който намира най-широко приложение в транспортния сектор. Найвисоки стойности показателят приема при летище София – средно за периода един зает
е обработил 8600 тона за година. Най-ниска е производителността на труда в летище
Варна – приблизително 600 тона средно за година се обработват от един зает. Не се
наблюдават значителни флуктуации в обема на обработваните товари от наетите
служители, като за пристанище Русе е отчетен спад от 32% през 2020 г. спрямо 2015 г.,
за пристанище Варна – 10%, за порт Бургас – 38%, за летище Варна – 50%, единствено
при летище София е отбелязан ръст от 17%.

4. SWOT и PESTEL анализ на икономическа дейност „Складиране на
товари и спомагателни дейности в транспорта“ (НКИД 52)
SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ (STRENGHTS)


Пристанищата в българския участък на река Дунав са оборудвани с
интелигентната транспортна система БУЛРИС, като се предвижда и
разширяване на нейния обхват;



В морските портове Варна и Бургас е внедрена системата VTMIS, която
функционира ефективно;



Изпълняват се дейности по внедряване и разгръщане на системата SESAR
по отношение на аеронавигационното обслужване и управлението на
въздушния трафик;



Преобладаващата част от транспортните работници, заети в морските и
речни пристанища са средноквалифицирани, а при въздушния транспорт –
висококвалифицирани, което намалява риска от загуба на работни места
при цялостна дигитализация на основните и спомагателни процеси в
подсектора;



При сравнение на технико-икономическите характеристики на водния и
сухопътен транспорт, той е подходящ транспортен избор при извършването
на енергийно-ефективни, екологосъобразни и на дълги разстояния превози.

СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES)


Значителна част от разполагаемите претоварни съоръжения, особено в
речните пристанища са остарели, което ще затрудни процеса на
дигитализация на основните и спомагателни дейности;



За периода 2015-2020 г. съществено намалява обема на товарооборота в
речните и морски пристанища, както и в летищата;



Не добре осигурена и поддържана подходна инфраструктура в морските и
речни портове към националната пътно-шосейна и железопътна мрежа;



Ефективното и рационално използване на пристанищата и летищната
инфраструктура е възможно чрез тяхното концесиониране, което е сложен
и бюрократичен процес;



Невъзможност за извършване на мултимодални превози поради липса на
хармонизиране на информационните и комуникационни приложения
между интелигентните транспортни системи във водния, сухопътен и
въздушен транспорт.

ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES)


Прогнозите на Световния икономически форум са, че до 2040 г. пазарният
дял на вътрешно-водния транспорт в рамките на Европа ще нарасне 4 пъти
спрямо 2015 г.;



Изпълняването на целите на Европейската зелена сделка за нулеви емисии
до 2050 г. от транспортния сектор ще даде тласък в развитието на водния
транспорт;



Приемането на единни правила за обучение и квалификация на морските
лица и заетите в пристанищата в рамките на европейските вътрешноводни пътища ще стабилизира пазара на работна сила в подотрасъла;



Поддържането на равнище на работна заплата във водния транспорт над
средното за сектора на услугите ще ограничи текучеството на персонала;



Въвеждане на обучителни програми за преквалификация и придобиване
на „интердисциплинарна“ квалификация от транспортните работници,
заети в НКИД 52.

ЗАПЛАХИ (THREATS)


Липсата на достатъчно средства от страна на държавата за поддържане на
инфраструктурните обекти във водния транспорт;



В Националния план за възстановяване и устойчивост за водния
транспорт не се предвиждат инвестиции и реформи.;



До 2040 г. делът на превозените и обработвани товари от морския и
въздушен транспорт ще се запази – съответно 32% и 0,10% спрямо 2015
г.;



В нито един стратегически документ за развитието на националната
транспортна система не са предвидени реформи и инвестиции относно
разширяване на мрежата от мултимодални терминали;



Икономически, финансови, социални и здравни последици от световната
пандемия от коронавирус

PESTEL анализ
P (POLITICAL FACTORS)


Националната транспортна система попада в обхвата на транс-европейски
транспортен коридор Ориент-Източно/Средиземноморски ;



Преимуществата, които речните портове биха могли да имат като част от
Рейнско-Дунавски транс-европейски транспортен коридор;



Насочване на по-голям дял финансови средства за подпомагане
развитието на водния транспорт;



Подобряване на геополитическите взаимоотношения и сътрудничество
между България и Румъния, както и между България и страните от
Черноморския регион относно транспортните връзки.

Е (ECONOMIC FACTORS)
 Приносът

на

икономическа

дейност

„Складиране

на

товари

и

спомагателни дейности в транспорта“ към БДС на страната е под 1%;
 Инфраструктурните оператори са изцяло държавни предприятия и тяхното
развитие зависи от условията за сключване на ПЧП, което в ситуация на
световна икономическа криза е трудно постижимо;
 Инфлацията за 2022 г. съгласно бюджетната прогноза на страната се очаква
да бъде 5,1%;
 Очакванията на Министерство на финансите за динамиката в коефициента
на безработица са до 2024 г. той да приема стойности от 4,4 %;

S (SOCIAL FACTORS)
 Създаване на подходящи трудови и социални условия за увеличаване на
младежката заетост в пристанищата;
 Създаване и

развитие на специализирани

учебни

центрове към

държавните транспортни предприятия по примера на ДП РВД;
 Оптимизиране на работното време на персонала, зает с аеронавигационно
обслужване и претоварни операции чрез цялостно дигитализиране на
основните процеси в инфраструктурните пунктове;

 Мотивиране на заетите транспортни работници чрез предоставяне на
допълнителни социални услуги от работодателите извън нормативно
установените за тях и техните семейства;

T (TECHNICAL FACTORS)
 Разширяване обхвата на системата БУЛРИС в района на речните портове;
 Хармонизиране на информационните и комуникационни приложения на
интелигентните транспортни системи по видове транспорт;
 Обновяване на претоварните съоръжения в района на морските и речни
портове;
 Поява на автономни плавателни съдове, управлявани чрез отдалечен
достъп от контролни центрове в пристанищата;

E (ECOLOGICAL FACTORS)
 Количеството на отделяните парникови газове в атмосферата от водния
транспорт е между 3 и 6 пъти по-малко в сравнение с автомобилния
транспорт;
 Интернализиране на външните разходи от транспортния сектор;
 Експлоатация на претоварни съоръжения, задвижвани чрез алтернативни
източници на енергия (слънчева, вятърна);
 Използване на биогорива и невъглеродни горива в авиацията;

L (LEGAL FACTORS)
 Ревизия

на

основните

стратегически

документи

за

развитие

на

националната транспортна система в частта за воден и въздушен
транспорт;
 Изготвяне и приемане на нова стратегия за развитие на пристанищната
инфраструктура в България до 2030 г., 2040 г., 2050 г.;
 Въвеждане на нормативно установени правила за защита правата на ниско
и средноквалифицирани работници при цялостна дигитализация на НКИД
52;

 Недопускане на дискриминация по полов признак при наемане на
транспортни служители в районите на пристанищата и летищата.

5. Дефиниране на длъжностите и очертаване на техните основни
задачи съгласно НКПД за икономическа дейност „Складиране на
товари и спомагателни дейности в транспорта“ (НКИД 52)
Наименование на длъжност: Началник летище - код по НКПД 1324-7006
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


определя, изпълнява и контролира стратегии, политики и планове, свързани със
закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки в района на летищните
терминали;



сключва договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за
качество, цена и доставка;



контролира дейностите, свързани със сухопътния, водния и въздушния
транспорт;



поддържа връзки с други отдели и звена в рамките на летищата, както и с
клиенти относно изискванията за външни стоки и свързаните с тях спедиция и
транспорт;



контролира записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране
и дистрибуция на стоки;

Наименование на длъжност: Началник морска гара - код по НКПД 1324-7007
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


определя, изпълнява и контролира стратегии, политики и планове, свързани със
закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки в морските пристанища;



сключва договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за
качество, цена и доставка;



контролира дейностите, свързани със сухопътния, водния и въздушния
транспорт;



поддържа връзки с други отдели и звена в района на терминалите на морските
пристанища, както и с клиенти относно изискванията за външни стоки и
свързаните с тях спедиция и транспорт;



контролира записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране
и дистрибуция на стоки;

Наименование на длъжност: Началник речна гара - код по НКПД 1324-7008
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


определя, изпълнява и контролира стратегии, политики и планове, свързани със
закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки в района на речните
пристанища;



сключва договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за
качество, цена и доставка;



контролира дейностите, свързани със сухопътния, водния и въздушния
транспорт;



поддържа връзки с други отдели и звена в района на речното пристанище, както
и с клиенти относно изискванията за външни стоки и свързаните с тях спедиция
и транспорт;



контролира записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране
и дистрибуция на стоки;

Наименование на длъжност: Началник експлоатационно звено - код по НКПД 13243016
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


определя, изпълнява и контролира стратегии, политики и планове, свързани със
закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки;



сключва договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за
качество, цена и доставка;



контролира дейностите, свързани със сухопътния, водния и въздушния
транспорт;



поддържа връзки с други отдели, звена и клиенти относно изискванията за
външни стоки и свързаните с тях спедиция и транспорт;



контролира записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране
и дистрибуция на стоки;

Наименование на длъжност: Ръководител отдел складиране - код по НКПД 13246031
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


определя, изпълнява и контролира стратегии, политики и планове, свързани със
закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки;



сключва договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за
качество, цена и доставка;



контролира дейностите, свързани със сухопътния, водния и въздушния
транспорт;



поддържа връзки с други отдели, звена и клиенти относно изискванията за
външни стоки и свързаните с тях спедиция и транспорт;



контролира записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране
и дистрибуция на стоки;

Наименование

на

длъжност:

Експерт

аеронавигационно

информационно

обслужване - код по НКПД 2149-5037
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


консултира и проектира телекомуникационни устройства или компоненти,
системи, оборудване и центрове за разпространение;



специфицира производствени или инсталационни методи, материали и
стандарти за качество и управлява производствената или инсталационната
дейност на телекомуникационни продукти и системи;



проектира телекомуникационни мрежи, радио- и телевизионни разпределителни
мрежи, включително кабелни и сателитни;



проучва и консултира относно телекомуникационно оборудване.

Наименование на длъжност: Техник-механик, експлоатация на пристанища и флот
- код по НКПД 3115-3036
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:



осигурява техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване
на прототипи на машини и механично оборудване;



проектира и изготвя планове и схеми за машини и механично оборудване
съгласно спецификации;



изготвя подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна
ръка за изграждане и инсталиране на машини и механично оборудване съгласно
проектните спецификации;



контролира технически изисквания относно производство, експлоатация,
поддържане и ремонт на машини и механично оборудване.

Наименование на длъжност: Контрольор корабоплаване - код по НКПД 3115-4062
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


разработва и контролира прилагане на стандарти и процедури за безопасност
при изследване на корабни корпуси, оборудване и товари;



сглобява и инсталира нови и модифицирани механични елементи, машинни
части, контролни табла и хидравлични системи;



тества механични системи, събира и анализира данни, сглобява и инсталира
механично оборудване;



осигурява изпълнение на проекти съгласно спецификации, наредби и договорни
условия.

Наименование на длъжност: Диспечер корабоплаване - код по НКПД 3151-4011
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


контролира и участва в експлоатация, поддържане и ремонт на механично,
електрическо и електронно оборудване на борда на кораби;



поръчва гориво и други запаси на стоки за всекидневна употреба за поддържане
на машинни отделения, води дневници за извършени операции;



извършва технически контрол на апаратура и оборудване на кораби, поддържане
и ремонт за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;



извършва проверки и провежда поддържане и неотложни ремонти на двигатели,
машини и спомагателно оборудване.

Наименование на длъжност: Отговорник безопасност на полети - код по НКПД
3154-6004
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


направлява и контролира движението на въздухоплавателни средства, долитащи
и отлитащи от летище и движещи се по работната площ на летище;



направлява и контролира полетите на въздухоплавателните средства в определен
сектор от въздушното пространство;



проверява и одобрява полетни планове;



предава информация на екипажите на въздухоплавателните средства за
метеорологичните условия, оперативното състояние на техническите средства,
полетните планове и въздушното движение.

Наименование на длъжност: Отговорник безопасност на полети - код по НКПД
3154-5005
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


прилага знания, умения, правила и процедури за контрол на въздушното
движение, за да идентифицира и разреши потенциалните конфликти между
въздухоплавателните средства, възникващи в процеса на тяхната работа;



направлява движението на всички въздухоплавателни средства и моторни
превозни средства на или в близост до пистата за излитане и кацане;



направлява и контролира полетите на въздухоплавателните средства в определен
сектор от въздушното пространство;



поддържа комуникация със съседни контролни кули, органи за контрол на
подхода, районни контролни центрове и координира движението/полетите на
въздухоплавателните средства в граничните райони.

Наименование на длъжност: Организатор карго внос/износ - код по НКПД 33313007
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


извършва процедури по освобождаване на стоки за експорт и импорт;



удостоверява редовност на застраховки;



удостоверява редовност на документи за експорт и импорт;



проверя документи за експорт и импорт за определяне съдържание на товари и
тяхното класифициране по групи, такси и тарифи като използва митническа
тарифа.

Наименование на длъжност: Организатор склад под митнически контрол - код по
НКПД 3331-3009
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


извършва процедури по освобождаване на стоки под митнически контрол;



удостоверява редовност на застраховки;



подписва и издава митнически документи;



проверя документи за експорт и импорт за определяне съдържание на товари и
тяхното класифициране по групи, такси и тарифи като използва митническа
тарифа.

Наименование на длъжност: Оператор радиосъоръжения (кораби) - код по НКПД
3522-3013
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


предоставя техническа помощ, свързана с изследвания в областта на
телекомуникационното оборудване или изпитвания на прототипи;



изучава технически материали като подробни чертежи и схеми за определяне на
оптимални методи на работа;



изготвя подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна
сила за производство и инсталиране на телекомуникационно оборудване
съгласно проектните спецификации;



осъществява технически контрол за производство, употреба, поддръжка и
ремонт на телекомуникационни системи съгласно спецификации и разпоредби;



предоставя техническа помощ, свързана с телекомуникационна техника за
откриване и решаване на възниквали проблеми

Наименование на длъжност: Оператор радиосъоръжения (наземни) - код по НКПД
3522-3015
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:



предоставя техническа помощ, свързана с изследвания в областта на
телекомуникационното оборудване или изпитвания на прототипи;



изучава технически материали като подробни чертежи и схеми за определяне на
оптимални методи на работа;



изготвя подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна
сила за производство и инсталиране на телекомуникационно оборудване
съгласно проектните спецификации;



осъществява технически контрол за производство, употреба, поддръжка и
ремонт на телекомуникационни системи съгласно спецификации и разпоредби;



предоставя техническа помощ, свързана с телекомуникационна техника за
откриване и решаване на възниквали проблеми

Наименование на длъжност: Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения - код по
НКПД 3522-3025
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


предоставя техническа помощ, свързана с изследвания в областта на
аеронавигационното оборудване или изпитвания на прототипи;



изучава технически материали като подробни чертежи и схеми за определяне на
оптимални методи на работа;



изготвя подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна
сила за производство и инсталиране на аеронавигационно оборудване съгласно
проектните спецификации;



осъществява технически контрол за производство, употреба, поддръжка и
ремонт на аеронавигационни системи съгласно спецификации и разпоредби;



предоставя техническа помощ, свързана с аеронавигационна техника за
откриване и решаване на възниквали проблеми

Наименование

на

длъжност:

Организатор

експедиция/товаро-разтоварна

и

спедиторска дейност - код по НКПД 4321-2010
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки,
оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности;



получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и
води съответната документация;



тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води
съответната документация;



съставя инвентарни списъци на стоки и други артикули, получени за складиране.

Наименование на длъжност: Стифадор - код по НКПД 4321-2017
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки,
оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности в района на
пристанищните терминали;



получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и
води съответната документация;



тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води
съответната документация;



съставя инвентарни списъци на контейнери и други артикули, получени за
складиране.

Наименование на длъжност: Талиман - код по НКПД 4321-2019
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки,
оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности;



получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и
води съответната документация;



тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води
съответната документация;



съставя талимански бележки на стоки и други артикули, получени за
складиране.

Наименование на длъжност: Контрольор, товаро-разтоварна дейност
НКПД 4323-3016
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:

-

код по



води документация по оперативните дейности и координира времевия график на
пътническия и товарния транспорт;



ръководи маршрутизацията на железопътните превози в рамките на дадено
поделение или зона от железопътната мрежа и води съответната документация;



координира

и

води

документация

за

оперативни

дейности

относно

автомобилния транспорт, като например разпределение и графици на превозни
средства и водачи, товарене и разтоварване на превозни средства и складиране
на транзитни стоки;


координира и води документация и протоколи за оперативни дейности относно
въздушните превози на пътници и товари, в това число списъци с пътниците и
товарните манифести.

Наименование на длъжност: Машинист локомотив на пристан, кей - код по НКПД
8311-2008
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


управлява или помага при управлението на парни, дизелови или електрически
локомотиви;



следи железопътната сигнализация за осигуряване на безопасно движение;



управлява комуникационни системи за връзка с екипажи на влакове и
контрольори на движение за гарантиране на безопасно движение и спазване
графика на влаковете;

Наименование на длъжност: Водач (оператор) открита платформа с повдигащо
устройство - код по НКПД 8344-2001
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


обслужва

и

наблюдава

подемно-транспортни

съоръжения

за

товарене,

разтоварване, транспортиране, повдигане и подреждане на стоки и палети на
летища, пристанища, складове, фабрики и други подобни места;


поставя повдигащи устройства под, над или до натоварени палети и платформи,
осигурява безопасно транспортиране на материали или продукти;



преглежда съоръжения за установяване на износване и повреди;



поддържа дневници за извършена работа и повреди на съоръжения.

Наименование на длъжност: Пристанищен работник - код по НКПД 9333-0004
Основни задачи, изпълнявани от длъжността:


носи стоки за товарене или разтоварване на камиони, вагони, кораби или
самолети;



товари и разтоварва зърно, въглища, пясък, багажи и други стоки чрез
транспортни ленти, тръби и други транспортни съоръжения;



свързва гъвкави тръби между пристанищните инсталации и резервоарите на
баржи, танкери и други товарни кораби за товарене и разтоварване на петрол,
втечнени газове и други течности;



сортира товари преди товарене и разтоварване.

6. Анализ на анкетните проучвания със заинтересованите лица
относно съществуващите и необходими дигитални умения по
професии и длъжности
В следствие на проведеното допитване със заинтересованите лица във връзка с
проучване на тяхното мнение за степента на дигитализация на основната дейност на
предприятията и притежаваните общи и специални дигитални умения от наетия от тях
персонал, са анализирани 6 въпросника. Разпределението на анкетните проучвания в
зависимост от собствеността и големината на компанията, която ги е попълнила, е
представено на фигура 9. За всяка група от въпроси, отговорите са систематизирани за
всеки зададен въпрос, като те са подкрепени с подходящи графики, а също така са
изведени и обобщения за всеки отделен отговор.
Форма на собственост

Големина на компанията, според
броя на служителите и годишния
оборот

33%
33%

67%

67%

голяма

държавна

средна

частна

Фигура 9

Преобладаващата част от интервюираните предприятия – 67% са големи
компании, които разполагат с персонал над 250 служителя и реализират годишни
обороти над 50 млн. евро (летище Варна и летище Бургас, ДП РВД и пристанище
Варна), а 33% от тях са средни по големина – пристанище Бургас и пристанище Русе.
67% от анкетираните фирми са изцяло държавна собственост (ДП РВД, Пристанище
Варна, пристанище Бургас и пристанище Русе), а 33% от тях са частни оператори –
летище Варна и летище Бургас. При абсолютно всички интервюирани предприятия,
анкетната карта е попълнена от ръководителя на отдел „Човешки ресурси“.
Раздел I „Актуално състояние“

Как бихте определили, към настоящия момент, нивото
но дигитализация на дейността на компанията?
високо
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Към

настоящия

момент

83%

от

интервюираните

представители

на

заинтересованите лица определят нивото на дигитализация на основната дейност на
компаниите като средно – т.е. дигитални технологии се използват предимно в
административната дейност на съответния оператор и от части при тяхната претоварна
дейност. 17% от компаниите считат, че нивото на дигитализация е ниско – т.е. цифрови
технологии са въведени на базово ниво.

Какви дигитални технологии се използват в компанията към
настоящия момент? (възможен е повече от един отговор)
Не са въвеждани нови технологии
Друго (моля, посочете):
Виртуална реалност и смесена реалност (VR/AR)
Мобилни приложения/ платформи
Блокчейн технологии
Киберфизични системи
Софтуер за киберзащита
Облачни технологии
Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация
3Д принтери
Сензори за регистриране на информация
Роботи
Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата
(IoT)
Специализирани софтуерни продукти и изкуствен
интелект
0%
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120%
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Относно типа на дигитални технологии, които се използват в предприятията,
към настоящия момент, разпределението на отговорите е следното:


Всички компании прилагат специализирани софтуерни продукти и изкуствен
интелект при документооборота, финанси и счетоводство, инвентар и складови
наличности, графици и екипи, управление и планиране на ресурсите;



80% от компаниите използват онлайн платформи за сътрудничество и
комуникация;



60% от предприятията прилагат облачни технологии, софтуери за киберзащита и
мобилни приложения/платформи;



40% от респондентите използват сензори за регистриране на информация и
блокчейн технологии;



Едва 20% от предприятията прилагат дигитална свързаност или Интернет на
нещата.

Според Вас, кои от изброените по-долу технологии е необходимо да
бъдат въведени през следващите 5 години в компанията, с оглед
подобряване дейността ѝ?
Не са въвеждани нови технологии
Друго (моля, посочете):
Виртуална реалност и смесена реалност (VR/AR)
Мобилни приложения/ платформи
Блокчейн технологии
Киберфизични системи
Софтуер за киберзащита
Облачни технологии
Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация
3Д принтери
Сензори за регистриране на информация
Роботи
Дигитална свързаност и/или Интернет на нещата (IoT)

Специализирани софтуерни продукти и изкуствен
интелект
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Във връзка с технологиите, които следва да бъдат въведени през следващите 5
години за подобряване на основната дейност на фирмите,


80% от респондентите смятат, че важни са както специализираните софтуерни
продукти и изкуствения интелект, така и сензорите за регистриране на
информация;



60% от тях са на мнение, че киберфизичните системи са от значение;



40% залагат на онлайн платформи за сътрудничество и комуникация, както и на
мобилни приложения/платформи и софтуери за киберзащита;



Само 20% определят като важни дигиталната свързаност и/или Интернет на
нещата и облачните технологии.

Какъв е според вас ефектът от дигитализацията в сферата на дейност
на вашата компания? (възможен е повече от един отговор)

Друго, моля посочете
Не мога да преценя
По-високата степен на дигитализация не влияе осезаемо
върху дейността на компанията.
Гарантира устойчивост на компанията
Допринася за по-голяма прозрачност на работните и
управленски процеси;
Допринася за създаването на нови работни модели;
Повишава дигиталния стрес (изразява се в; натиск от
незабавна реакция в комуникационния процес;…
Води до загуба на работни места.
По-високата степен на дигитализация като цяло
затруднява и усложнява работния процес.
По-високата степен на дигитализация налага
необходимост от по-високо квалифицирани…
По-високата степен на дигитализация предоставя на
компанията по-голяма гъвкавост, бързина и свобода…
По-високата степен на дигитализация води и до
подобрение на условията на труд.
По-високата степен на дигитализация подобрява
качеството на предоставяните от компанията услуги.
По-високата степен на дигитализация повишава
производителността на труда.
По-високата степен на дигитализация оптимизира и
автоматизира основни процеси в дейността.
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На

въпроса

как

оценяват

ефекта

от

дигитализация

на

компаниите,

интервюираните предприятия са отговорили по следния начин:


Всички смятат, че по-високата степен на дигитализация оптимизира и
автоматизира основни процеси в дейността,



83% са на мнение че назрява необходимостта от по-високо квалифицирани
работници и служители и ще доведе до подобряване на условията на труд



67% са на мнение, че това ще доведе до по-висока производителност на труда,
по-добро качество на предоставяните услуги и по-голяма гъвкавост, бързина и
свобода на вземане на решения;



50% от операторите считат, че по-високата степен на дигитализация ще
гарантира устойчивост на компаниите.



33% смятат, че дигитализацията ще допринесе за създаване на нови работни
модели и по-голяма прозрачност на работните и управленски процеси;



Само 17% са настроени негативно и свързват дигитализацията със загуба на
работни места.
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 и др.)?
Друго (моля, посочете):

Няма такъв служител/отдел. Предложенията за
въвеждане на нови софтуерни…
Не знам
Да – Специален екип/комисия
Да – Директор по дигитализацията
Да – Финансов директор
Да – Изпълнителен директор/Съвет на
директорите
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Във връзка с наличието на служител/отдел, който да носи централизирана
отговорност по процесите на дигитализация в компаниите, 33% от респондентите са
отговорили, че имат специална комисия, определена за тази цел, както и същата роля
изпълняват Съвета на директорите. При 33% от предприятията, няма такъв отдел или
служител.

Какво, според Вас, възпрепятства по-нататъшната дигитализация
на компанията? (възможен е повече от един отговор)
Друго (моля, посочете):
В момента имаме други приоритети
Липсата на ясни приоритети в сферата на
дигитализацията
Регулаторната рамка в сектора
Недостатъчната стандартизация на работните
процеси
Сигурността на данните
Размерът на инвестициите
Недостатъчната квалификацията на служителите
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Във връзка с проблемите, които възпрепятстват процеса на по-нататъшна
дигитализация на компанията, 80% от интервюираните лица са на мнение, че те се
дължат основно на недостатъчната квалификация на служителите от една страна, а от
друга – се определят от размера на инвестициите. Само 20% от компаниите, считат че
недостатъчната стандартизация на работните процеси също оказва влияние.
С активното навлизане на новите технологии в сектора на
транспорта през последните години, появиха ли се във
Вашата компания нови длъжности/професии?

Не мога да преценя

Не

ДА (моля, посочете)
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Относно появата на нови длъжности/ професии в предприятията, в резултат на
навлизането на новите технологии в сектора, всички респонденти са отговорили с „Не“.

Раздел II „Обучение и повишаване на квалификацията на работниците и
служителите в областта на дигиталните умения/компетентности“
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?

Друго (моля, посочете):

Компанията не разполага със собствен обучителен
център.
Компанията разполага с обучителен център, но той
не предоставя възможности (поради липса на
специализирано оборудване, пространство или
друго) за обучения по дигитални…
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, в който,
наред със специализираните обучения на водачи,
биха могли да се провеждат обучения по общи и/или
специфични дигитални умения с вътрешни …
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, се
провеждат обучения по общи и/или специфични
дигитални умения с вътрешни обучители.
Компанията разполага с обучителен център, но в него
се провеждат само специализирани обучения на
водачи с вътрешни и/или външни обучители.
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По въпроса, свързан с наличието на собствен център за обучения, в който да се
провеждат курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности,
67% от предприятията респонденти разполагат с обучителен център. В тези центрове,
обаче се провеждат само специализирани обучения с вътрешни и/или външни експерти.
33% от интервюираните са посочили, че имат обучителен център, в който освен
специализирани обучения, се провеждат и курсове по общи и специфични дигитални

умения с вътрешни обучители. Други 33% от анкетираните компании изобщо не
разполагат с обучителен център.
При наемане на нови служители, как преценявате нивото на
общите (необходими за всяка длъжност/професия, използваща
ИКТ) дигитални умения/компетентности?
Друго (моля, посочете):

Не поставяме изискване за наличие на общи
дигитални умения/компетентности.
Въз основа на документ за завършена степен на
съответстващо образование.
Въз основа на информацията, посочена в
автобиографията/CV.
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По отношение наемането на нови служители в компанията, 83% от
респондентите преценяват нивото на общите дигитални умения по информацията,
посочена в тяхната автобиография и въз основа на документ за завършена степен на
съответстващо образование. При 17% от предприятията поставят изискване и за
практически изпит.
При наемане на нови служители, как преценявате нивото на
специфичните (специфично за упражняването на конкретна
длъжност/професия, използваща ИКТ) дигитални
умения/компетентности?
Друго (моля, посочете):
Въз основа на тестване/практическа проверка на
специфичните дигитални умения/…
Въз основа на специализиран сертификат за
специфични за длъжността/професията…
Въз основа на документ за завършена степен на
съответстващо образование.
Въз основа на информацията, посочена в
автобиографията/CV.
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Когато оценяват нивото на притежаваните специфични дигитални умения, при
всички интервюирани компании е необходимо бъдещите служители да представят
специализиран сертификат за специфични за длъжността/професията дигитални
компетенции. 83% изискват и документ за завършена степен на съответстващо
образование, 67% от анкетираните се ръководят и от информацията, посочена в
автобиографията на бъдещите служители, а при 50% от компаниите е налице и тестване
на специфични дигитални умения/компетентности.
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?

Друго (моля, посочете):

Уволняваме го

Организираме курс за повишаване на
общите/специфичните дигитални
умения/компетентности с вътрешни за компанията
обучители
Задължаваме го в определен срок да усвои
необходимите дигитални умения и надлежно да
удостовери това чрез

Изпращаме ме го на квалификационен курс в център
за професионално обучение

Обучаваме го в процеса на работа, като му
определяме ментор/наставник.
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В случаите, когато се установи, че след наемането на служителя, той не
разполага с нужните дигитални умения, 83% от предприятия провеждат обучение в
процеса на работа, като му назначават ментор. При 67% от фирмите, изпращат
работника и на квалификационен курс в център за професионално обучение, а при 50%
от анкетираните организират курс за повишаване на неговите дигитални умения с
вътрешни обучители.

Как Вашата компания се справя с интензивното развитие на новите
технологии и навлизането им сектора на транспорта? (възможен е
повече от един отговор)

Друго (моля, посочете):

Използва и насърчава дуалното обучение (обучение
чрез работа), включително по отношение на общите и
специфични дигитални умения/компетентности.

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
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
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 организира на място курсове/обучения за
повишаване на квалификацията персонала в областта
на общите и специфични дигитални
умения/компетентности с вътрешни или външни
обучители.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Фигура 21

Относно справянето с интензивното развитие на новите технологии и
навлизането им в транспортния сектор, 50% от анкетираните предприятия организират
на място курсове по конкретни дигитални умения с вътрешни или външни обучители
при възникване на необходимост, както и регулярно организират курсове на място. 33%
от респондентите насърчават дуалното обучение или изпращат своите служители на
курсове за повишаване на квалификацията, вкл. и в областта на общите и специфични
дигитални умения.

Вашата компания има ли приети стандарти и/или процедури за
проверка и/или валидиране на дигиталните
умения/компетентности на своите служители?

Не знам/не мога да преценя

Не, но считаме наличието на подобни стандарти
и процедури за важни, защото гарантират повисока производителност и ефективност на
работата

Не, защото наличните дигитални умения на
служителите си проличават в процеса на работа.

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 въвеждането на подобни стандарти,
от методологична гледна точка, не е по силите
на компанията. Те следва да се разработват от
работодателски и браншови организации, в
сътрудничество с външни експерти и/или висши
училища.
Да, въвеждането на подобни стандарти е в
процес на подготовка и обсъждане от страна на
ръководството на компанията

Да (моля посочете)
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В преобладаващата част от интервюираните компании – 50%, не са приети
стандарти и процедури за проверка

и/или валидиране на дигитални умения на

служителите, защото наличните компетенции на служителите си проличават в процеса
на работа. При 17% от предприятията такива стандарти не са въведени поради факта, че
те не са по силите на компанията, но пък те смятат че са важни, защото гарантират повисока производителност и ефективност.

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?
Друго (моля, посочете):
Комбинирано, в компанията и в ЦПО.
Извън компанията, в центрове за професионално
обучение (ЦПО).
В компанията с външни обучители.
В компанията с вътрешни обучители.
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Относно въпроса за мястото на провеждане на обучението за повишаване на
общите дигитални умения вследствие на основната дейност на компанията, 50% от
респондентите предпочитат това да се осъществява в предприятието с вътрешни
обучители. 33% от анкетираните са на мнение, че това може да става в компанията с
външни обучители, а 17% смятат че обучението трябва да се осъществява извън
компанията или да бъде комбинирано.
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?
Друго (моля, посочете):
Комбинирано, в компанията и в ЦПО.
Извън компанията, в центрове за
професионално обучение (ЦПО).
В компанията с външни обучители.
В компанията с вътрешни обучители.
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Във връзка с провеждането на обучения за повишаване на специфичните
дигитални умения, 67% от предприятията считат за целесъобразно тяхното провеждане
в компанията, независимо дали е с външни или вътрешни обучители. За 17% от
анкетираните е добре това обучение да се извършва извън компанията – в ЦПО или да
бъде комбинирано.
Как, според Вас, следва да се случват, от гледна точка
на основната дейност на компанията, обученията за
повишаване на дигиталните умения/компетентности
на персонала?
Друго (моля, посочете):
С откъсване от работа, неплатен отпуск.
С откъсване от работа, платен отпуск.
Без откъсване от работа, в извънработно
време.
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На въпроса как следва да се провеждат обученията за повишаване на
дигиталните умения на персонала, преобладаващата част от предприятията – 83%
смятат, че трябва да бъдат в извънработно време, без откъсване от работа. Като 17% от
компаниите считат, че може да бъде с откъсване от работа, платено, но не и за сметка
на отпуск.

Според вас, как следва да се финансират обученията за
повишаване на дигиталните умения/компетентности на
персонала?
Друго (моля, посочете):
Не мога да преценя.
От целево финансиране по проекти.
От работодателя и синдикалните организации.
От работодателя със самоучастие от служителя.
От служителя.
От работодателя.
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Относно финансирането на обученията за повишаване на дигиталните умения,
83% от предприятия респонденти смятат, че това трябва да става за сметка на
работодателя, като 50% от тях считат, че може да се случва и чрез целево финансиране
по проекти.

Кой във Вашата компания е отговорен за разработването
на графиците за обучение и квалификации, включително
тези в сферата на дигиталните умения/компетентности?
Друго (моля, посочете):
Преките ръководители на съответните
звена/отдели
Началник отдел „Планиране“ или
еквивалентен
Ръководител/служител отдел „Човешки
ресурси“
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При 67% от анкетираните компании, ръководителят или служител от отдел
„Човешки ресурси“ е отговорен за разработване на графици за обучение и
квалификация, вкл. и тези в сферата на дигитални умения. При 17% от компаниите това
се осъществява от преките ръководители на съответните звена или съгласно ежегоден

план за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и
служителите.
Кой във Вашата компания разработва учебните програми за
обучение и квалификации, включително тези в сферата на
дигиталните умения/компетентности?
Друго (моля, посочете):

Центрове за професионално обучение (ЦПО).

Външни експерти

Вътрешни експерти.
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Във връзка с разработването на учебни програми за обучение и квалификация,
вкл. и тези в сферата на дигиталните умения/компетенции, за 67% от интервюираните
предприятия това се извършва от вътрешни експерти, за 33% от тях са от външни
експерти а при 17% –в центрове за професионално обучение.
Имате ли във Вашата компания фирмени
обучителни/квалификационни програми?

Не знам.

Не, нямаме.

Да, имаме.
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50%

от

предприятията

респонденти

имат

разработени

фирмени

обучителни/квалификационни програми, докато другата половина от тях – нямат.

През последната календарна година провеждали ли сте
обучения по общи/специфични дигитални
умения/компетентности?
Друго (моля, посочете):

Не

Да, в ЦПО

Да, вътрешни
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За последната календарна година 50% от компаниите, попълнили анкетната
карта, са провеждали вътрешни обучения по дигитални умения (общи и/или
специфични). 33% от предприятията не са извършвали такива обучения, а 17% от тях
не са провели никакви обучения, заради пандемията от Ковид-19.

От какъв тип кадри в сферата на дигитализацията на процесите и
технологиите смятате, че ще се нуждае компанията през следващата
1 година?
Друго (моля, посочете):

Специалист Автоматизация на товарите

Специалист Интернет на нещата (IoT)

Специалисти концептуално планиране и внедряване

Специалисти дигитален маркетинг

Специалисти разработване и интеграция на мобилни
приложения
Специалисти облачни изчисления (съхраняване и
запазване на данни в отдалечени бази, достъпни чрез
интернет и спестяващи необходимостта от наличието
на сървъри в компанията)
Специалисти киберфизични системи (системи, при
които са свързани информационни, софтуерни
компоненти с механични и електронни части, които
комуникират посредством единна инфраструктура …
Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и
услуги
Специалисти компютърни симулации (изследват
различни крайни потребителски продукти или
технологични решения преди да бъдат пуснати в
масова употреба).
Специалисти Big data и разширени анализи (Big data:
голям обем от данни – структурирани или
неструктурирани, събрани от значителен брой
източници, които се анализират и обработват…
Специалисти по автоматизация на производството
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Относно необходимостта от типа кадри в сферата на дигитализация на
процесите през следващата една година, 40% от интервюираните предприятия ще имат
нужда от:



Специалисти по Интернет на нещата;



Специалисти по дигитален маркетинг;



Специалисти по облачни технологии;



Специалисти по киберфизични системи;



Специалисти по Big data и разширени анализи.



Специалист по автоматизация на товарите

20% от респондентите считат за важно и наличието на специалисти за разработване
и интеграция на мобилни приложения.
От какъв тип кадри в сферата на дигитализацията на процесите и
технологиите смятате, че ще се нуждае компанията през следващите
3 години?
Друго (моля, посочете):
Специалист Автоматизация на товарите
Специалист Интернет на нещата (IoT)
Специалисти концептуално планиране и внедряване
Специалисти дигитален маркетинг
Специалисти разработване и интеграция на мобилни
приложения
Специалисти облачни изчисления (съхраняване и
запазване на данни в отдалечени бази, достъпни…
Специалисти киберфизични системи (системи, при
които са свързани информационни, софтуерни…
Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и
услуги
Специалисти компютърни симулации (изследват
различни крайни потребителски продукти или…
Специалисти Big data и разширени анализи (Big data:
голям обем от данни – структурирани или…
Специалисти по автоматизация на производството
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През следващите 3 години, 67% от фирмите, попълнили анкетата са на мнение,
че ще имат нужда от:



Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и услуги;



Специалисти компютърни симулации

50% от предприятията намират за важно и наличието на специалисти разработване
и интеграция на мобилни приложения, както и специалисти концептуално планиране и
внедряване. 17% от респондентите смятат, че компаниите ще се нуждаят още от
специалисти по автоматизация на производството, специалисти облачни изчисления,
специалисти дигитален маркетинг, специалисти по Интернет на нещата и специалисти
по автоматизация на товарите.
По отношение на въпроса, отнасящ се до необходимостта от нови специфични
дигитални умения през следващите 1/3/5 години, интервюираните лица не са дали
отговор.
Раздел III „Влияние на пандемията Ковид-19 върху транспортния сектор“
Как, според Вас се отрази пандемията от COVID-19 върху сектора
на градския и крайградски пътнически транспорт? (възможен е
повече от един отговор)
Друго (моля, посочете)
Променени клиентски нужди/изисквания.
Необходимост от назначаване на водачи на
превозни средства.
Доведе до недостиг на водачи на превозни средства.
Увеличи разходите за почистващи и
дезинфекционни материали.
Увеличи дистанционната работа.
Необходимост от нови усвояването/надграждането
на дигитални умения.
Необходимост от повече инвестиции в дигитални
технологии.
По-засилено използване на дигитални технологии.
Значим спад на приходите от продажба на превозни
документи
Свиване основната дейност на компанията поради
намаляване на пътникопотока
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По отношение на отражението на пандемията от Ковид-19 върху сектора, 40% от
анкетираните компании считат, че тя е довела до увеличаване на разходите за

почистващи и дезинфекциращи материали. За 20% от предприятията, нейното влияние
се изразява в увеличаване на дистанционната работа.
Кои от мерките, въведени по време на пандемията от COVID-19,
смятате да запазите и след отпадане на ограниченията?
Увеличаване на базираните на облака вътрешни
услуги и процеси.

Увеличаване на безхартиените процеси.

Намаляване/отказ от офис пространство.
Увеличаване на инвестициите за дигитализация на
компанията (онлайн платформи за сътрудничество
и комуникация, виртуални обучения и др.).
Провеждане на дигитални (онлайн) работни срещи,
заседания, съвещания и др.
Режим на дистанционна работа за част от
административните структури.
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Запитани, кои от мерките по време на пандемията от Ковид-19 смятат да запазят
и след отпадане на ограниченията, 80% от интервюираните са посочили провеждането
на дигитални работни срещи. 60% смятат да запазят и мерките относно:


Режима на дистанционна работа за част от административните структури;



Увеличаване на инвестициите за дигитализация на компанията;



Намаляване на офис пространството;



Увеличаване на безхартиените процеси;



Увеличаване на базираните на облака вътрешни процеси и услуги.

Превърна ли се дигитализацията в по-важен приоритет за
компанията, в следствие на ефектите от пандемията от
COVID-19?
Не мога да преценя
Не
Да
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Фигура 35

Дали дигитализацията се е превърнала в по-важен приоритет за компаниите,
вследствие на Ковид-19, 60% от попълнилите анкетата предприятия смятат „Да“,
докато 40% от тях не могат да преценят.

7. Обобщения и препоръки
През последните две години, пандемията от Ковид-19 принуди компаниите в
световен мащаб да ускорят процесите по масова цифровизация на своята основна
дейност. В този смисъл, макар с по-бавни темпове, преобладаващата част от
компаниите в България, в сферата на „Складиране на товари и спомагателни дейности в
транспорта“ (НКИД 52) увеличиха дела на дистанционната работа. Дори и да нараснаха

техните разходи по отношение на почистващи и дезинфекционни материали,
закупуване на информационни и комуникационни приложения, голяма част от
операторите (летищни и пристанищни) се възползваха от предимствата на дигиталните
технологии, като: увеличаване на безхартиените процеси, ръст в базираните на облака
вътрешни процеси, запазване здравето на служителите. Тези процеси по естествен път
ще доведат до постигането на приоритетните цели на Европейския стълб за социални
права, които предвиждат запазване до 78% на заетостта сред населението в
трудоспособна възраст до 2030 г., както и увеличаване на дигиталната образованост на
европейските граждани, която към 2015 г. е само 43%. Следователно в бъдеще ще се
търсят човешки ресурси, които могат да вземат решения за икономически проблеми в
дигитална среда, както и ще се наемат служители, които създават нови продукти
посредством дигитални инструменти.
Световните тенденции за развитие на процесите по складиране на товари и
спомагателни дейности в транспорта все повече се насочват към изграждането на
„умни летища“ и „интелигентни пристанища“, за управлението и експлоатацията на
които ще са нужни служители, притежаващи „интердисциплинарна квалификация“.
В следствие на извършения преглед на тенденциите в развитието на дигиталните
процеси и произтичащата от това необходимост от дигитални компетенции и умения
сред работниците, може да се обобщи следното:


Развитието на изкуствения интелект и появата на мобилни роботи ще доведе до
пълна автоматизация на набор от дейности и до съществени промени в
конюнктурата на пазара на труда. Ще се стигне до свръхтърсене на работна
сила с висока квалификация;



Докато

рутинните

работни

места

ще

стават

все

по-оскъдни,

висококвалифицираните специалисти ще се възползват от технологичния
прогрес и значително ще увеличават своята производителност ;


Могат да се използват три сценария за дигитализация на процесите по
складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта и заетостта на
служителите, които се определят на база образователно равнище, знания и
умения на работниците и степен на цифровизация;



Автомобилите, обслужващи товаропотоците в района на летищата ще бъдат
заменени от безпилотни превозни средства, а микророботи ще извършват
ремонта и поддръжката на въздухоплавателните средства;



Безпилотни самолетни системи (UAS) ще заместват човешкия фактор при
доставка на продукти до краен потребител;



Приложението на технологията „дигитални близнаци“ в районите на
пристанищата ще подпомага управлението и експлоатацията на товароразтоварните съоръжения чрез създаване на цифрови реплики;



Пристанищните оператори ще трябва да инвестират значителна част от своята
печалба за обучителни програми за надграждане на знанията на техните
служители, чието основно задължение ще бъде наблюдаване и управление на
комплекс от сложни машини и съоръжения.

При изследване на финансово-икономическото състояние и развитието на
подсектор „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“ се очертаха
следните тенденции:
1. Над 53% от пристанищните и летищни терминали се управляват и
експлоатират на принципа на публично-частно партньорство. Това от своя
страна освобождава държавата от дейности, които се управляват неефективно,
но от друга – концесионирането е сложен и бюрократичен процес;
2. Брутната добавена стойност (БДС) от икономическа дейност 52 съставлява
около 2,4% от БДС на сектор услуги и едва 0,5% от БДС на страната. При
водния транспорт тя значително намалява в условията на пандемия от
коронавирус (270%), докато при въздушния транспорт се увеличава (100%);
3. Индексът на оборота за периода 2015-2021 г. в подсектора се увеличава
средно с 14 пункта за година;
4. Товарооборотът на речните пристанища бележи спад от 16,5% през 2020 г.
спрямо 2015 г., като 39% от него е под формата на внос, а 33% - като износ.
Товарооборотът на порт Русе представлява 15% от общия обем на обработените
товари;
5. Товарооборотът на морските пристанища е 6 пъти по-голям от този на
речните. Наблюдаваното понижение в техния оборот е с 18% през 2020 г.
спрямо 2017 г., като 53% от обработените товари са под формата на износ, а 47%
- като внос. Товарооборотът на порт Варна съставлява 31% от общото
количество, а този на порт Бургас – 2% (отчетен е товарооборотът на
терминалите на пристанище Бургас, които са държавна собственост и не са
отдадени на концесия);

6. Оборотът на товарните терминали на летище София и летище Варна е под
0,5% от общия обем на товарооборота в икономическа дейност 52;
7. Наблюдава се тенденция на намаление в числеността на персонала в
инфраструктурните пунктове, като реализирания спад е между 17% и 21%. Найвисока е заетостта в летище София – над 2200 служителя средно за година, а
най-ниска в пристанище Русе (138 работника)
8. Единствено в ДП РВД броят на служителите за период от 6 години (2015-2020
г.) се запазва приблизително постоянен, но това се дължи основно на факта, че
заетите лица са висококвалифицирани;
9. Равнището на средномесечната работна заплата, която получават заетите в
порт Русе, е над средното за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ и се
изравнява със средномесечната за страната;
10. Производителността

на

труда

в

експлоатационните

пунктове

при

икономическа дейност 52 намалява средно с 33% през 2020 г. спрямо 2015 г.,
като средно за година един служител обработва 20 400 тона товар.
След 2011 г. българския участък на река Дунав е оборудван със системата от
речни информационни услуги – БУЛРИС. Подобна система е изградена и в района на
морските пристанища Варна и Бургас – VTMIS. Внедряването на такива системи
предполага и наличието на персонал с подходяща квалификация и дигитални умения.
Имайки предвид същността на прилаганите информационни и комуникационни
технологии, транспортните служители, които ще бъдат търсени от инфраструктурните
оператори в бъдеще ще са: оператори, работещи с уеб базирани приложения за
електронно докладване относно акостиране и отплаване на корабите; специалисти за
работа с електронни навигационни карти; оператори за боравене с данни от
„системата за електронна обработка на документи по река“; специалисти за работа
със системата за събиране на данни от корабоплаването; експерти, изготвящи
прогнози за товарооборота в портовете и планиране маневрите на корабите в
отделните терминали.
При експлоатацията на летищната инфраструктура и управлението на
въздушното движение, през 2016 г. започват дейностите по внедряване и разгръщане на
системата SESAR, а през 2020 г. са въведени приложения, които оценяват
комплексността на трафика, изчисляват работното време на ръководителите на полети
и особено тяхното прогнозно натоварване. В този смисъл в бъдеще ще се търсят

професии, като: разработчици на „Интернет на нещата“, анализатори на големи бази
данни и др.
Към процесите на дигитализация на складирането на товари и спомагателни
дейности в транспорта, инфраструктурните оператори са позитивно настроени. Това се
потвърждава и от изразеното тяхно мнение чрез проведеното анкетно проучване.
Преобладаващата част от тях използват цифрови технологии в своята основна дейност,
като онлайн платформи, облачни и блокчейн технологии. Несъмнено дигитализацията
според

тях

оптимизира

транспортните

и

складови

процеси,

повишава

производителността на труда и качеството на предлаганите услуги, но е съпроводена и
с проблеми като недостатъчна квалификация на персонала и ограничен размер на
инвестициите. През последните години не са се появили нови длъжности в
анкетираните предприятия, а по-скоро те разчитат на повишаване на квалификацията
на текущите заети чрез провеждане на обучения в собствени учебни центрове или в
професионални такива. По мнение на инфраструктурните оператори, най-търсените
професии и длъжности в тази сфера през следващата една до три години ще бъдат:
специалисти по дигитален маркетинг, специалисти по Big data, специалисти по
автоматизация на товарите, специалисти по облачни и киберфизични системи,
експерти по развитие на дигитални бизнес модели и експерти по компютърни
симулации.
В този смисъл развитието на процесите по дигитализация на складирането на
товари и спомагателни дейности в транспорта, следва да се ориентира към:


Създаване на унифицирани стандарти за провеждане на обучения за
придобиване на нови или разширяване на съществуващите общи и/или
специфични дигитални умения, като се отчитат спецификите на отделните
подсектори (воден и въздушен, например);



Дигитализиране на процедурите по концесиониране на инфраструктурните
обекти с цел подобряване ефективността на тяхната експлоатация и
оползотворяване на техния капацитет (според данните от попълнените анкетни
карти,

60%

от

предприятията

са

държавна

собственост,

а

40%

са

концесионирани от частни оператори);


Осигуряване на финансови средства от държавния бюджет или по линия на
оперативните програми на ЕС и Националния план за възстановяване и
устойчивост

(НПВУ)

за

подпомагане

обучението

и

повишаването

на

квалификацията или преквалифицирането на транспортните служите в
икономическа дейност 52;


Промяна на учебните програми за обучение и подготовка на транспортни
специалисти в областта на складирането на товари и спомагателни дейности в
транспорта с отчитане спецификите на цифровизацията на сектора, изготвяни от
професионалните гимназии и висши училища.
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