
Код Наименование

А1 Икономически сектор 4931 Пътнически градски и крайградски транспорт

А2 Длъжност 81892023 Оператор, зареждане с гориво

А3

Алтернативни 

наименования на 

длъжността

А4 Описание на длъжността

B11 Област на компетентност

B1

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B12 Описание

B13.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B13.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Отговаря за:

- зареждане на автобусите на предприятието с гориво;

- изготвя вярно и в срок всички справки за разход на гориво и други нефтени продукти;

- вписва в пътния лист на шофьора зареденото количество гориво и отпуснатите гориво-смазочни материали;

- ежедневно прави съпоставка на данните от компютъра с тези по описа

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC11 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание

Формулира нуждите от информация, търси данни, информация и съдържание в дигитална среда, достъпва ги и 

навигира между тях. Създава и актуализира лични стратегии за търсене.

Оператор на стационарни машини и съоръжения

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

81892023 ОПЕРАТОР, ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО,

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ DIGCOMP 2.1

Унифицираният профил е разработен по проект: BG05M9OP001-1.128-0001 "Партньорство в дигитална среда", финансиран от Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие с Приложение 2.1 Образец на документ за описание на унифициран 

профил на дигиталните умения/компетентности по ключови длъжности/професии от ИЗИСКВАНИЯ към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните 

умения по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1
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B14.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B14.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B15.1 Знания

B15.2 Умения

B15.3 Поведения

B16 Примери за използване

B21 Област на компетентност

B2

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B22 Описание

B23.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B23.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Споделя данни, информация и дигитално съдържание чрез подходящи дигитални технологии. Действа като 

посредник, запознат е с практиките за цитиране и позоваване.

2 Комуникация и сътрудничество

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:

• идентифицира своите собствени нужди от информация;

• открива данни, информация и съдържание чрез просто търсене в дигитална среда;

• се ориентира как да получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да навигира между тях;

• идентифицира прости лични стратегии за търсене.

Самостоятелно открива дигитална информация за количеството на горивото в информационната система, като 

мерките за сигурност

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• илюстрира нуждите от информация;

• организира търсенето на данни, информация и съдържание в дигитална среда;

• опише как да се получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да се навигира между тях;

• организира лични стратегии за търсене.

Познава основните източници на специалиазирана информация за нуждите на основната му дейност];

знае как да търси и открива данни в дигитална среда.

Търси и открива необходимата специализирана техническа информация за нуждите на пряката му професионална 

дейност;

Ориентира се в информационния поток от техническа информация;

Търси и следи данните в електронната система, като отчита нивата и количеството на горивото;

Въвежда информация в системата за израдходваното количество гориво;

Изготвя необходимите справки за разход на гоиво и смазочни материали.

Търсене в различни информационни системи (вътрешни и външни) справочни данни за релавантните количества 

гориво за конкретно превозно средство.     

Способност за навигиране между различните категории информационни източници и да сравнява данните в тях.                                                         

DC22 Споделяне чрез дигитални технологии
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B24.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B24.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B25.1 Знания

B25.2 Умения

B25.3 Поведения

B26 Примери за използване

C11 Област на компетентност

C1

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C12 Описание

C13
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C14.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

C14.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Идентифициране на опасности, свързани с автобусната безопасност чрез електронна информационна система

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Споделя файлове и дигитално съдържание

Използва различни комуникационни канали

Осигурява  техническа документация, чрез комуникационни канали 

Обсъжда ежедневни дейности на екипа с помощта на  дигиталните технологии

Спазва правила за цитиране и позоваване при онлайн комуникация     

Взема подходящо решение за изпълнение на задачи, анализирайки информация, получена след онлайн 

комуникация.

Ефективно прилага политики за безопасно ползване на ИКТ

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:

• разпознава прости дигитални технологии, подходящи за споделяне на данни, информация и дигитално 

съдържание;

• идентифицира прости практики за цитиране и позоваване.

Назовава различни видове  комуникационни средства (електронна поща, чат, SMS, бързи съобщения, блогове, микро-

блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация.

Посочва начини за споделяне на дигитално съдържание.

Посочва правила за цитиране и позоваване при споделяне на онлайн информация

Ежедневно правене на съпоставка да данните от компютъра с тези в описите за заредени и използавни количества 

гориво и смазачни материали.

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• борави с подходящи дигитални технологии за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание;

• обясни как да се посредничи за споделяне на информация и съдържание чрез дигитални технологии;

• илюстрира практики за цитиране и позоваване.

2 Комуникация и сътрудничество

Идентифициране на опасности, свързани с автобусната безопасност чрез електронна информационна 

система

DC24 Сътрудничество чрез дигитални технологии 
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C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

C21 Област на компетентност

C2

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C22 Описание

C23
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C24.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

C24.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Познава добре електроната система за комуникация и управление на превозните средства и трафика в градския 

транспорт;  електронната система за отчитане количествата гориво в зарядната станция и превозните средства; 

Източниците на специализирана техническа информация

Идентифицира  опасности, свързани с автобусната безопасност

Познава начини за провеждане на проверки за осигуряване на качеството на дейности, свързани с горива

Осигуряване на навременна и точна информация посредством комуникационните канали на автобусната 

безопасност, вписани според действащите процедури.

Осигуряване спазването на мерките за безопасност чрез съпоставка на електронните данни, откриване, проследяване 

и предприемане на корекции при наличие на несъответствие. 

Независимо, и в съответствие със собственит си нужди и решавайкиясно дефинирани проблеми, може да: - избере 

дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси

На основно ниво и самостоятелно, с пододящо напътствие, когато е необходимо, може да: - избере прости 

дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси

Работи с различни дигитални устройства и системи;

Разчита и оценява информацията от електроннната система за зареждане и отчитане на горивото; 

Следва писмени инструкции

Прилага методи за инвентаризация на горива

Работи със електронни системи за разпределение на гориво

Осигурява поддръжката на съоръжения за зареждане с горива

Ефективно работи в екип за осигуряване на безопасност на екипа и моторните превозни средства чрез 

специализирани електронни устройства за комуникация и взаимодействие при спазване на определена процедура

4 Безопасност

Защитаване от опасности в дигиталната среда

Избягва рисковете за здравето и заплахите за физическото и психическото благосъстояние при използване на 

дигитални технологии. Защитава себе си и другите от възможни опасности в дигиталната среда (напр. кибер тормоз). 

Знае, че дигиталните технологии са инструмент за социално благополучие и включване.

DC42 Защита на личните данни и поверителност
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C25.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C25.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C26.1 Знания

C26.2 Умения

C26.3 Поведения

C27 Примери за използване

Незасивисимо,  в съответствиесъс собствнените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми,  

може да:  

- разясни начини за избягване на рисковете за здравето и заплахите за физическото и психическо благосъстояние 

при използване на дигитални технологии; 

- подбере  начини, за да предпази себе си и другите от опасности в дигитална среда; 

Взема, самостоятелно или с подходящо напътствие, необходимите предпазни мерки за безопасна работа на 

устройствата за зареждане с гориво.

1. Вземане на мерки за защита на управляващата зарядната станция електронна система без даване на достъп на 

неоторизирани лица до нея.

2. Несподеляне на специфична технологичнаинформация с неоторизирани колеги или външни хора.

3. Следене за безопасността на шофьорите на превозни средства и инструктирането им как да проследяват 

електронните датчици за гориво и смазочни материали.

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:  

- разграничи прости начини за избягване на рисковете за здравето и заплахите за физическото и психическо 

благосъстояние при използване на дигитални технологии; 

- подбере прости начини, за да се предпази от възможни опасности в дигитална среда.

Познава: основните типове заплахи, които съпътстват използването на дигитални технологии;  начините за 

гарантиране сигурността в дигитална среда; последиците от несъблюдаване на правилата за общуване в дигитална 

среда.

Избягва рисковете за здравето и заплахите за физическото и психическо благосъстояние при използването на 

дигитални технологии.
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