
Код Наименование

А1 Икономически сектор 4939 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

А2 Длъжност 31153065 Приемчик автосервиз

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) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B13.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Приема автомобили за проверка на тяхната техническа изправност преди осъществяване на рейс/курс; изпълнява 

технически задачи за осигуряване на безопасно и ефективно движение и управление на автомобили; настройва, 

контролира и работи с техническо оборудване и инструменти

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.

Диагностик

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

31153065 ПРИЕМЧИК АВТОСЕРВИЗ,

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) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B23.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B24.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

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.

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

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.

Стриктно проверява в информационната система дали са попълнени коректно съответните данни за техническото 

състояние на автобуса преди да осъществи съответния рейс/курс. Надлежно попълва необходимите данни в 

дигитална среда за гарантиране безопасността на превоза.

Освен да напътства останалите, може да:

• отговори на нуждите от информация;

• използва търсения за сдобиване с данни, информация и съдържание в дигитална среда;

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

• предложи лични стратегии за търсене.

Познава софтуера за регистриране на данни за отчитане на извършената от него работа по техническа проверка и 

поддръжка на превозните средства. Наясно е как да се сдобие с необходимата дигитална информация за 

техническото състояние на пътническите автобуси при тяхното приемане за обслужване в гаража и да изпрати на 

заинтересованите лица данните, от които имат нужда за безопасно извършване на превозите. 

Попълва съответните дигитални формуляри за техническото състояние на превозното средство и ги изпраща на 

отговорните за превоза лица. Периодично обновява информацията за изправността на автомобилите в създадената 

от компанията информационна система. 

Извличане и структуриране на данни в дигитална среда относно техническото състояние на пътническите автобуси. 

Разчитане и обработване на данни от дигитални приложения и устройства.

DC22 Споделяне чрез дигитални технологии
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B24.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B25.1 Знания

B25.2 Умения

B25.3 Поведения

B26 Примери за използване

B31 Област на компетентност

B3

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B32 Описание

B33.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B33.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B34.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

Изпраща информация за техническото състояние на превозните средства чрез дигитални приложения до отдела по 

"Управление и организация на пътническите превози" и до съответните държавни институции при поискване. 

Осигурява достъп до записите за техническо състояние на превозните средства в информационната система на 

всички заинтересовани лица.

Стриктно проверява коректността на споделените данни в системата за проверка на безопасността и техническата 

изправност на превозните средства. Умело напътства останалите заинтересовани лица как да използват споделените 

от него данни в системата (напр. водачи на автобуси, монтьори и др.). Надлежно обяснява как да бъдат достъпени и 

актуализирани данните в дигиталните устройства.  

Притежава познания за начините на въвеждане и обработване на данни в информационната система относно 

техническата изправност на превозните средства и да осигурява достъп до тях от заинтересовани лица. Наясно е как 

да предоставя информация за състоянието на дигиталните устройства, с които са оборудвани превозните средства на 

заинтересованите лица при необходимост.

Сътрудничи си със служителите от отделите за "Управление и организация на пътническите превози", "Водачи и 

пътни превозни средства", "Техническа поддръжка и ремонт"

3 Създаване на дигитално съдържание

Освен да напътства останалите, може да:

• сподели данни, информация и дигитално съдържание чрез разнообразни, подходящи за целта дигитални 

инструменти;

• покаже на останалите как да посредничат за споделяне на информация и съдържание чрез дигитални технологии;

• прилага разнообразни практики за цитиране и позоваване.

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

Създава и редактира дигитално съдържание в различни формати, изразява се чрез дигитални средства.

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

да:

• посочи начини за създаване и редактиране на дигитално съдържание в различни формати;

• изразява себе си, чрез създаване на дигитално съдържание.
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B34.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B35.1 Знания

B35.2 Умения

B35.3 Поведения

B36 Примери за използване

B41 Област на компетентност

B4

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B42 Описание

B43.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B43.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B44.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B44.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

DC41 Защита на устройства

Защитава устройствата и дигиталното съдържание и разбира рисковете и заплахите в дигиталната среда. Запознат е 

с мерките за безопасност и сигурност и обръща необходимото внимание на надеждността и поверителността.

4 Безопасност

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

да:

• систематизира начини за защита на своите устройства и дигитално съдържание;

• разграничава рискове и заплахи в дигитална среда;

• подбира мерки за безопасност и сигурност;

• обяснява начини за отделяне на необходимото внимание на надеждността и поверителността.

Освен да напътства останалите, може да:

• приложи начини за създаване и редактиране на дигитално съдържание в различни формати;

• покаже начини да изрази себе си, чрез създаване на дигитално съдържание.

Освен да напътства останалите, може да:

• прилага различни начини за защита на устройства и дигитално съдържание;

• разграничава разнообразни рискове и заплахи в дигитална среда;

• прилага мерки за безопасност и сигурност;

• използва различни начини за отделяне на необходимото внимание на надеждността и поверителността.

Изготвяне на всекидневни отчети в дигитална среда за броя на извършените тенхически прегледи за изправността 

на пътническите превозни средства. Попълване на електронни формуляри за докладване на извършената работа от 

служителя.

Наясно е как да отчита извършените прегледи за техническа изправност на превозните средства в информационната 

система. Знае алгоритмите за изпращане, предоставяне и редактиране на дигитални данни за осигуряване на 

безопасността на превозите. Има познания как да попълва и създава документи с електронно съдържание при 

отчитане на извършената от него работа за деня.

Попълва всекидневни отчети за извършената от него работа и ги изпраща в дигитална среда до заинтересованите 

лица. Напътства заинтересованите лица как да получат достъп до предоставените от него данни в информационната 

система за техническото състояние на превозните средства. 

Периодично проверява каква информация се споделя в информационната система за поддържане на превозните 

средства и при възникване на несъответствия, извършва корекции. Работи свободно с приложенията от MS Office 

Package, както и други дигитални приложения за документооборот.
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B45.1 Знания

B45.2 Умения

B45.3 Поведения

B46 Примери за използване

B51 Област на компетентност

B5

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B52 Описание

B53.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B53.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B54.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B54.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B55.1 Знания

Наясно е как да разграничава степента на сериозност и сложност на възникналия проблем с дигиталните тахографи 

при управлението на превозните средства и да уведоми съответните отговорни лица за тяхното отстраняване в 

дигитална среда. 

5 Решаване на проблеми

DC51 Решаване на технически проблеми 

Следи за възникване на технически проблеми, свързани с въвеждането и ползването на данни в системата за 

управление и организация на техническите прегледи на превозните средства, както и при дигиталните тахографи.

Разпознава технически проблеми при работа с устройства и използване на дигитална среда и ги разрешава (от 

отстраняване на повреди до решаване на по-сложни проблеми).

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

да:

• разграничава техническите проблеми при работа с устройства и използване на дигитална среда, и

• избира решения на тези проблеми.

Има познания как да записва и съхранява данните относно извършените проверки и технически прегледи на 

превозните средства, така че да се предотврати загуба на информация. Наясно е с потенциалните рискове при 

попълване на лична информация с дигитално съдържание в поддържаните софтуери от компанията за 

документооборот и отчитане на извършените технически прегледи на превозните средства. Познава алгоритмите за 

защита на информацията при използване на дигитални приложения и устройства.

Разграничава възможни рискове и заплахи при попълване и споделяне на данни когато се ползват информацинните 

системата за отчитане на свършената работа и в системата за проверка и техническа поддръжка на превозните 

средства. Прилага мерки за сигурност, като обяснява на заинтересованите лица как да използват наличните данни за 

техническа изправност и безопасност на превозните средства в дигитална среда.

Стриктно спазва правилата за попълване и съхранява на дигитална информация от компанията, както и в 

съответствие с приетите нормативни документи. Отделя необходимото внимание за проверка на поверителността и 

надеждността на споделяната информация относно техническото състояние на използваните автобуси за 

извършване на пътнически превози.

Освен да напътства останалите, може да:

• оценява техническите проблеми при работа с дигитални устройства и използване на дигитална среда;

• прилага различни решения по отношение на тази проблеми.

5 от 10



B55.2 Умения

B55.3 Поведения

B56 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) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C14.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

C16.2 Умения

Познава добре софтуера за управление и поддръжка на превозните средства, въведен от компанията. Наясно е как да 

структурира информацията, касаеща техническото състояние на дигиталния тахограф и бордовия компютър на 

автомобилите, така че да е лесно достъпна от заинтересованите лица.

Организира структуриране на данните за безопасността на използвания за превоз парк от автомобили в дигитална 

среда. Напътства останалите за по-лесно боравене и извличане на необходимата информация.

Структурира, управлява, обработва, редактира и предоставя информация в дигитална среда

Проверява състоянието на дигиталните тахографи и оценява степента на увреждане и/или загуба на съответните 

данни. Регистрира възникналия проблем с техническата изправност на превозното средство в информационната 

система на компанията и периодично обновява информацията. Насочва изпълнението на дейностите по отстранява 

на проблема към съответните отдели и изпраща информация към специализираните институции.

Умело идентифицира възникнал проблем с техническата изправност на превозното средство. Надлежно оценява 

степента на неговата сложност и своевременно уведомява своите колеги от отдел "Техническа поддръжка и ремонт" 

за възникналия проблем с дигиталните устройства на автобуса. 

Диагностициране на техническа неизправност при използване на дигиталното оборудване на превозните средства. 

Насочване решаването на проблема към своите колеги в съответствие с техните компетентности .

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Организира, управлява и структурира данните за техническото състояние на превозните средства за лесно 

съхранение и извличане. Решава ясно дефинирани и нерутинни проблеми.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Проектиране на техническо оборудване

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

Въвежда данни в дигитална среда за техническото състояние на автомобила при приемането му за проверка на 

неговата изправност преди извършване на съответния рейс. Води електронен регистър на броя на проверените и 

обработени превозни средства за деня. Структурира съответните данни за дигиталното оборудване на превозните 

средства в информационната система, като осигурява достъп до тях на отделите по "Управление и организация на 

пътническите превози", "Водачи и пътни превозни средства", "Техническа поддръжка и ремонт".
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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) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C24.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

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

Структурира и предоставя достъп до данни в дигитална среда относно техническото състояние и изправност на 

дигиталните тахографи, сензорите за проверка на контролните системи на автобусите, използвани за извършване на 

пътнически превози по междуселищни линии, случайни и специализирани превози. 

Показва и сътрудничи на останалите по отношение използването на различни дигитални приложения за 

изпращане, получаване и споделяне на данни чрез софтуерите за документооборот и управление но техническото 

състояние на превозните средства, собстевност на компанията.

Отговорно споделя информация с лицата, които участват във физическото осъществяване на пътническите превози 

по междуселищни линии. Коректно и ефективно структурира данните за техническото състояние на превозните 

средства, така че да бъдат достъпни по лесен начин и по всяко време.  

Борави с дигитални приложения за споделяне на данни относно техническото състояние на превозните средства. 

Илюстрира практики за споделяне на данни в дигитална среда, както и тяхното коректно цитиране и позоваване.

Стриктно въвежда в софтуера за управление и поддръжка на превозните средства информацията, доказваща 

годността на  автомобила за осъществяване на пътнически превози. Надлежно уведомява заинтересованите лица за 

готовност за физическо осъществяване на пътническите превози. Съдейства на държавните контролни органи при 

необходимост от предоставяне на данни за техническата изправност на дигиталните устройства на превозните 

средства на компанията. 

Ефективно проектира/ настройва параметрите на техническото оборудване, като спазва определените за това 

процедури

2 Комуникация и сътрудничество

Споделяне и осигуряване на достъп до съвместни дигитални приложения и процеси. 

Споделя и осигурява достъп до съвместни дигитални приложения и процеси. Сътрудничи на заинтересованите 

лица, както да получават дигитални данни, така и да боравят с тях.

DC24 Сътрудничество чрез дигитални технологии 

Познава алгоритмите за споделяне на информация чрез дигитални приложения за изготвените всекидневни доклади 

за техническо състояние на автобусите. Знае как да напътства съответните заинтересовани лица да разчитат и 

използват въвежданите от него данни в софтуера за управление и организация на поддръжката на техническата 

изправност на автомобилите. Наясно е с осигуряването на достъп до "дигиталните техническите паспорти" на 

отделните превозни средства за водачите и техниците по ремонт и поддръжка.

Изготвя и поддържа "дигитални технически паспорти" на разполагаемия парк от превозни средства на компанията. 

Осигурява регулиран достъп чрез дигитални приложения до тези паспорти на служителите от отдели "Управление и 

организация на пътническите превози", "Водачи и пътни превозни средства", "Техническа поддръжка и ремонт". 

Споделя информация за предстоящи технически ремонти на превозните средства до управителя на отдел 

"Техническа поддръжка и ремонт"  
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C27 Примери за използване

C31 Област на компетентност

C3

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C32 Описание

C33
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C34.1 Ниво на владеене (от) 3 - Средно Самостоятелно

C34.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C35.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C35.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C36.1 Знания

C36.2 Умения

C36.3 Поведения

C37 Примери за използване

Осъществява непрекъсната връзка чрез дигитални приложения с лицата, заети с физическото извършване на 

превоза на пътници по междуселищни линии, както и с тези, отговарящи за безопасното осъществяване на 

превозите. 

3 Създаване на дигитално съдържание

Променя съдържанието на използваните дигитални приложения, така че да осигури лесен достъп и лесно 

използване на "дигиталните технически паспорти" на превозните средстви за осигуряване безопасност на превозите. 

Дискутира с отговорните лица за поддържане на информационната система за управление и поддържане на 

техническата изправност на автомобилите възможностите за нейното подобряване.

Дискутира и дава предложения за модифициране на съществуващите дигитални приложения или въвеждане на нови 

за подобряване на процесите по изпращане и получаване на информация за техническата изправност на превозните 

средства

Своевременно и отговорно информира заинтересованите лица от отделите "Организация и управление на 

пътническите превози", "Водачи и пътни превозни средства", "Техническа поддръжка и ремонт" при извършени от 

него промени в дигиталното съдържание на използваните приложения за въвеждане, получаване, изпращане и 

достъп на данни за техническото състояние на дигиталните тахографи и контролните системи на превозните 

средства.

Актуализира и подобрява съдържанието на дигиталните приложения за въвеждане и съхранение на данни за 

техническото състояние и изправността на дигиталните тахографи и сензорите за проверка на контролните системи 

на превозните средства

Преработване и адаптиране на получената първична информация от дигиталните устройства на 

превозните средства и я интегрира в приложения с дигитално съдържание.

Преработва и адаптира получената първична информация от дигиталните устройства на превозните средства и я 

интегрира в приложения с дигитално съдържание.

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

Самостоятелно може да обясни по какъв начин следва да се промени съответното дигитално приложение за 

въвеждане и съхранение на информация за техническата изправност на превозните средства

Познава как да модифицира използваните дигитални приложения за въвеждане и съхранение на данни за 

техническото състояние на дигиталните тахографи и сензорите на контролните системи на превозните средства. 

Наясно е как да прави промени в съдържанието на използваните приложения от MS Office Package, така че да се 

осигури оптимално ясно и лесно използване на споделяните дигитални данни от останалите заинтересовани отдели 

в компанията. 
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C41 Област на компетентност

C4

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C42 Описание

C43
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C44.1 Ниво на владеене (от) 3 - Средно Самостоятелно

C44.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C45.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C45.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C46.1 Знания

C46.2 Умения

C46.3 Поведения

C47 Примери за използване

C51 Област на компетентност

Може да обясни рутинни начини за избягване на рисковете за своето физическо и психическо здраве и това на 

останалите при използване на дигитални тахографи, сензори за управление на контролни системи и при спазване на 

утвърдените и приети наредби, правилници и други законови разпоредби

Наясно е с алгоритмите за идентифициране на проблеми с дигиталните тахографи и сензорите за управление на 

контролните системи на превозните средства при организацията и извършването на превоза, така че да се избегнат 

потенциални рискове от увреждане на физическото и психическо здраве на заинтересованите лица. Познава 

националната и вътрешнофирмена нормативна база за осигуряване и поддържане на безопасни условия на труд. 

Прилага процедурите по проверка и осигуряване на техническата безопасност на превозните средства преди, по 

време на и след приключване на превозите на пътници по междуселищни линии. Събира и отчита необходимата 

информация от дигиталните устройства за безопасно извършване на транспортирането на пътниците пред 

висшестоящите отдели и при поискване от държавни институции.

Прецизно изпълнява заповедите и нормативните актове при възникнал инцидент с дигиталните устойства в 

превозните средства с цел запазване на физическото и психическо благосъстояние на съответните лица. Ефективно 

контролира процеса по преглед на техническата изправност на автомобилите и стриктно настройва и проверява 

техните дигитални тахографи и контролни системи. 

Провежда рутинен преглед на изправността на дигитални устройства на превозните средства и отчита тяхното 

състояние в "дигиталните технически паспорти".

4 Безопасност

Познава влиянието на дигиталните технологии и рисковете, произтичащи от тях за своето физическо и 

психическо здраве, както и за това на останалите 

Познава влиянието на дигиталните технологии и рисковете, произтичащи от тях за своето физическо и психическо 

здраве, както и за това на останалите 

DC41 Защита на устройства

Самостоятелно може да разяснява как да се избегнат рискове за физическото и психическо здраве на ангажираните с 

превозите лица при използването на дигитални устройства и приложения. Може да препоръча подходящи практики 

за предпазване на себе си и останалите от злоупотреби при използване на дигитални технологии.

5 Решаване на проблеми
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C5

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C52 Описание

C53
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C54.1 Ниво на владеене (от) 3 - Средно Самостоятелно

C54.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C55.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C55.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C56.1 Знания

C56.2 Умения

C56.3 Поведения

C57 Примери за използване
Идентифициране на възникнала неизправност. Подбиране на подходящо технологично решение за отстраняване на 

повредата. 

DC51 Решаване на технически проблеми 

Може да подбере рутинни дигитални инструменти за отстраняване на възникнала неизправност с дигиталните 

тахографи или сензорите за управление на контролните системи. Може да предложи ясно дефинирани начини за 

настройване на дигиталната среда за осигуряване на техническата безопасност на превозните средства

Познава алгоритмите за въвеждане, обработване, съхранение и споделяне на данни от дигиталните тахографи на 

превозните средства, както и идентифициране на възникнал проблем с тях. Наясно е как да разчита, обработва и 

използва данните от сензорите за проверка на контролните системи на автомобилите.  

Диагностицира техническото състояние на приетото за проверка превозно средство. Предлага възможни 

технологични решения за преодоляване на възникнала неизправност с дигиталния тахограф, сензорите за проверка 

на контролните системи, устройствата за ограничаване на скоросттта на превозните средства, бордовия компютър 

на автомобила. 

Отговорно уведомява отделите по "Управление и организация на пътническите превози", "Водачи и пътни 

превозни средства" и "Техническо обслужване и ремонт" за възникнали неизправности с дигиталните устройства на 

автомобила при приемането му за техниечска проверка. Своевременно изготвя и споделя електронен доклад за 

извършената проверка в информационната система за управление и поддръжка на превозните средства.  

Може да обясни нуждата от преодоляване на възникнала техническа неизправност с дигиталните устройства. Може 

да идентифицира необходимостта от подобряване съдържанието на използваните дигитални съдържания, като 

подбере подходящи начини за тяхното настройване с цел подобряване на дигиталните технически паспорти на 

парка от превозни средства на предприятието.

Идентифициране, оценяване и избиране на подходящи дигитални инструменти за вземане на 

технологични решения и отстраняване на възникнали неизправности

Идентифицира, оценява и избира подходящи дигитални инструменти за вземане на технологични решения и 

отстраняване на възникнали неизправности
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