
Код Наименование

А1 Икономически сектор 4939 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

А2 Длъжност 83312002 Шофьор, автобус

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) 3 - Средно Самостоятелно

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

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Управлява и обслужва автобуси за междуградски превози, специализирани и случайни пътувания; отваря и затваря 

вратите на автобуса преди качване и след слизане на пътниците; помага на пътниците с багаж; контролира 

осветлението, отоплението и вентилацията в автобуса; наблюдава трафика за гарантиране на безопасно 

придвижване; продава билети и проверява пътниците за закупен билет; информира се за техническата изправност на 

автобуса 

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.

Шофьор съчленен автобус, Водач на пътнически автобус, Водач на съчленен автобус

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

83312002 ШОФЬОР, АВТОБУС,

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) 3 - Средно Самостоятелно

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

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• обясни своите нужди от информация;

• извършва ясно дефинирани и рутинни търсения, с цел да открие данни, информация и съдържание в дигитална 

среда;

• обясни как да се получи достъп и да се навигира между тях;

• обясни ясно дефинирани и рутинни лични стратегии за търсене.

Отговорно проверява в електронната система, закупените от пътниците превозни документи. Следи за недопускане 

на грешки и дублиране на билети в електронната система. Спокойно обяснява на пътниците как да използват 

приложенията за проследяване на пътуването.

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 специализираната информационна система за организацията на пътническата превозна дейност на 

компанията. Наясно е къде да търси разпределението на работните смени при изготвените дигитални графици. 

Познава алгоритмите за отчитане на извършената от него работа в дигитална среда, както и попълването и 

изпращане на съответните електронни документи. Познава мобилното приложение за проследяване 

местоположението на автобуса в реално време.

Попълва съответните електронни формуляри, свързани с броя на превозваните пътници и крайното 

местоназначение на тяхното пътуване; Отчита в електронната система работата, която е свършена при приключване 

на неговата работна смяна; Може да изтегли необходимите превозни документи от информационната система, в 

случай на проверка от компетентните органи. 

Събиране и структуриране на информацията във връзка с организацията и физическото осъществяване на превозите 

на пътници по междуселищни линии, при специализирани и случайни превози; Съхраняване на необходимите 

данни за попълване на електронните доксументи при отчитане на свършената работа.

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

B31 Област на компетентност

B3

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B32 Описание

B33.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B33.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

Използва възможностите на електронна система за споделяне на информация относно броя на превозваните 

пътници; техническо състояние на превозното средство по време на извършване на превоза; продължителнотст на 

пътуването; време на пристигане до крайно местоназначение. Борави с дигитални приложения на системата за 

глобално позициониране чрез изпращане и получаване на информация за местоположението на управляваното 

превозно средство (при извършване на превози във вътрешно и международно съобщение)  

Свободно и ефективно осъщедтвява връзка в дигитална среда с останалите свои колеги, както и със структурните 

звена на компанията, ангажирани с осъществяването на пътническите превози

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• подбира ясно дефинирани и рутинни дигитални технологии, подходящи за споделяне на данни, информация и 

дигитално съдържание;

• обясни как да се посредничи за споделяне на информация и съдържание чрез ясно дефинирани и рутинни 

дигитални технологии;

• илюстрира ясно дефинирани и рутинни практики за цитиране и позоваване.

Познава алгоритмите за изпращане и получаване на информация до всички участници в осъществявания превоз; 

Разбира как до споделя информация чрез дигитални приложения с диспечърите в съответните инфраструктурни 

пунктове (автогари, автобусни спирки, гранични пунктове).

Работа в сътрудничество със служителите от отдел "Пътническа превозна дейност" в съотвегната компания, както и 

с диспечърите и лицата, отговарящи за продажбата на билети в съответните инфраструктурни пунктове (автогари, 

пунктове за закупуване на билети, туроператорски агенции)

3 Създаване на дигитално съдържание

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.

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

Създава и редактира дигитално съдържание в различни формати, изразява се чрез дигитални средства.
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B34.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B43.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

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

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

• идентифицира прости начини за защита на своите устройства и дигитално съдържание;

• разграничава прости рискове и заплахи в дигитална среда,

• подбира прости мерки за безопасност и сигурност;

• идентифицира прости начини за отделяне на необходимото внимание на надеждността и поверителността.

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• посочи начини за създаване и редактиране на ясно дефинирано и рутинно дигитално съдържание в ясно 

дефиниран и рутинен формат;

• изразява себе си, чрез създаване на ясно дефинирано и рутинно дигитално съдържание.

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• посочва ясно дефинирани и рутинни начини за защита на своите устройства и дигитално съдържание;

• разграничава ясно дефинирани и рутинни рискове и заплахи в дигитална среда;

• подбира ясно дефинирани и рутинни мерки за безопасност и сигурност;

• посочва ясно дефинирани и рутинни начини за отделяне на необходимото внимание на надеждността и 

поверителността.

Изготвяне на отчети в дигитална среда за свършената работа при приключване на работната смяна.

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

• идентифицира начини за създаване и редактиране на просто дигитално съдържание в прост формат;

• избере как да изрази себе си, чрез създаване на просто дигитално съдържание.

Познава методите и начините за извличане на информация от специализираната електронна система при попълване 

на документи, свързани с дневното, седмично и месечно отчитане на извършената работа. Наясно е как да проверява 

броя на лицата, закупили билети от електронната система на компанията 

Използва възможностите на приложенията на MS Office пакета при изготвяне на своите отчети при приключване на 

смяна. Работи с електронната система за закупуване на билети, въведена от компанията, като проверява броя на 

закупулите билети и регистрира несъответствия.

Стриктно следи за наличието на несъответствия в електронната система за закупуване на билети при започването на 

превоза. Своевременно проверява за заявки за качване или слизане на пътници от населените места по 

междуградските линии и ги добавя в списъка на пътуващите.

4 от 10



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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B53.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

B54.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B54.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B55.1 Знания

B55.2 Умения

B55.3 Поведения

B56 Примери за използване

Има познания за работа с бордовия компютър на превозното средство. Наясно е със значението на всяка една от 

сигналните лампи на таблото.

Разпознава възникването на технически проблем с превозното средство, както и степента на неговата сложност.

Своевременно уведомява отдела по "Техническа поддръжка" на компанията чрез регистриране на данни в 

специализиранта система при възникване на авария. Чрез напътствия се опитва самостоятелно и безопасно да 

отстрани проблеми, в случаите, когато това е възможно.

Идентифициране на проблема. Изпращане на информация за възникнала техническа неизправност. Решаване на 

технически проблеми в неговата компетентнтост

C. Специфични дигитални умения/компетентности

5 Решаване на проблеми

DC51 Решаване на технически проблеми 

При възникване на технически проблем или проблем, свързан със сигурността на данните, уведомява своевременно 

отговорните за поддържане на дигиталния тахограф в изправност.

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).

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

• идентифицира прости технически проблеми при работа с устройства и използване на дигитална среда;

• идентифицира прости решения за решаването на тези проблеми.

Познава алгоритмите за работа с дигитален тахограф. Има познания как да регистрира и съхранява необходимите 

данни за извършване на превоза и времето за управление на водача.

Познава прости мерки за защита на дигитални устройства. 

Работи с дигитални тахографи. Осъществява регистриране, отчитане и контрол на информацията, касаеща 

извършването на пътническите превози по междуселищни линии, специализирани и случайни превози. Прилага 

прости мерки за защита на дигитални устройства. 

Периодично прави резервни копия на регистираните и отчетени данни в дигиталните тахографи, за да се избегне 

загуба на информация. Идентифицира ситуации при възникване на технически проблем с дигиталния тахограф. 

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• показва ясно дефинирани и рутинни технически проблеми при работа с устройства и използване на дигитална 

среда;

• избира ясно дефинирани и рутинни решения на тези проблеми.
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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) 3 - Средно Самостоятелно

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

Познава механизмите и стъпките за преглед, достоверност, попълване и отчитане на специфични документи, 

свързани с извършването на превоз на пътници в електронната система на компанията. Наясно е със подаването и 

извличането на надеждни данни от софтуера за планиране на пътуването. Има познания за работа с дигитален 

тахограф.

Търси и изпраща данни с дигитално съдържание в специализиран софтуерен продукти за организиране на 

пътническите превозни процеси. Регистриране на надеждна и достоверна информация в дигитални тахографи.

В процеса на работа може да регистрира данни в специализирани системи на компанията за отчитане на документи 

и да ги оцени. Може да организира търсенето на данни за работа със софтуер за планиране на пътуването и да 

подбере тези, които са му необходими. Може да регистрира и отчита данни с дигитално съдържание в устройствата, 

отчитащи времето за управление на превозното средство от водача. Може да прецени достоверността и 

надеждността на данните и да опише стъпките за извършване на проверки в системата за електронно закупуване на 

билети.

Работа с дигитални тахографи

В процеса на работа може: да установи и оцени достоверността на информацията във връзка с изпълнение на 

служебните си задължения при транспортиране на пътници по междуселищни линии, при случайни и 

специализирани превози. Може да идентифицира необходимите данни и да изпълнява рутинни търсения на данни в 

информационните системи, въведени и поддържани от компанията.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Работа с дигитални тахографи

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

Попълва и подава информация в специализираната електронна система на компанията за отчитане на извършената 

работа след приключване на работната смяна. Прави справки за разпределение на работните смени в съответствие с 

установен електронен график при спазване на нормативно установените условия за време за работа и време за 

почивка на водачите на автобуси. 

Умело търси, систематизира и извлича необходимата информация за попълване на съответните документи в 

специализираната система на компанията при задаване на определени критерии. Периодично проверява броя на 

закупените билети в електронната система, въведена от компанията при започване, по време на и завършване на 

превоза по междуселищни линии.
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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) 3 - Средно Самостоятелно

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

C31 Област на компетентност

Може самостоятелно да показва и обяснява възникването на ясно дефинирани и рутинни технически проблеми при 

работа с дигитални устройства и дигитални приложения.

Своевременно и коректно уведомява съответните компетентни органи при появата на технически проблеми с 

ползваните от водача дигитални устройства по време на превоза. Отговорно информира пътниците в автобуса за 

възникване на техническа неизправност с дигиталните устройства, когато тази неизправност води до прекъсване или 

преустановяване на пътуването. Съвестно съобщава на отдела по поддържане на електронната система за закупуване 

на билети при установяване на нередност или съществуването на проблем.

При възникване на аварийна ситуация установява причината за нейната поява, опитва се самостоятелно да отстрани 

проблема, когато е в неговата компетнетност и при всички случаи информира, както съответните отговорни лица, 

така и аварийно-техническите служби.

2 Комуникация и сътрудничество

Самостоятелно или с помощта на компетентни лица, може да идентифицира възникнал прост технически проблем в 

дигитална среда. Може да установи наличие на техническа неизправност в дигитална среда при управлението на 

превозното средство. Може да прави справки за правилно попълване на системата за електронно закупуване на 

билети.

5 Решаване на проблеми

Идентифициране на появил се проблем, уведомяване на компетентните лица и съдействие при решаването 

на възникналата неизправност

Идентифициране на появил се проблем, уведомяване на компетентните лица и съдействие при решаването на 

възникналата неизправност

DC51 Решаване на технически проблеми 

Има познания за идентифициране на възникнал прост технически проблем при работа с дигитален тахограф. 

Наясно е каква е новопоявилата се техническа неизправност с превозното средство (автобус) при светване на 

сигнална лампа на контролното табло на бордовия компютър. Познава как работи електронната система за запазване 

и закупуване на пътнически билети и има познания как да идентифицира появили се нередности. 

Разпознава възникването на техническа неизправност при попълване на данни в дигиталния тахограф. 

Идентифицира появата на технически проблем с превозното средство и разчита значението на сигналните лампи на 

бордовия компютър на автобуса. С напътствия от компетентните лица или самостоятелно отстранява възникналия 

технически проблем с дигиталното устройство, при условие че той е ясно дефиниран и рутинен 
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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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

C34.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

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

C41 Област на компетентност 3 Създаване на дигитално съдържание

Работи със системата за споделяне на данни при планиране на маршрутите, особено при извършването на случайни 

превози. Умее да качва данни в специализираната система за закупуване на електронни билети и да ги прави 

достъпни за всички заинтересовани лица. Работи със специализирани дигитални приложения за глобално 

позициониране, като споделя данни за координатите на търсеното местоположение или локализиране на 

управляваното от него превозно средство. Подава информация към пътниците. Регистрира данни в 

информационната система. Използва устройства за комуникация.

Самостоятелно може да избере ясно дефинирани и рутинни дигитални инструменти. Може да споделя информация 

със дигитално съдържание във въведения  специализиран софтуер на компанията за организиране на превозните 

процеси. Може да съобщава данни и да прави справки в съвместната електронна система за закупуване на билети. 

Може да изпраща запитвания чрез определени софтуерни приложения до свои колеги относно броя на пътниците, 

които що бъдат превозвани. 

Ефективно и своевременно осъществява връзка с всички участници при извършването на пътническия превоз. 

Отговорно споделя точна и ясна информация със своите колеги, участващи при организацията и физическото 

осъществяване на пътническия превоз. 

Осъществяване на контакт в дигитална среда с всички заинтересовани и ангажирани лица при осъществяването на 

пътнически превози по междуселищни линии, както и при случайни и специализирани пътувания. 

Предоставяне на своевременна информация за пътниците.

Комуникация чрез информационната система за пътниците

Комуникация чрез информационната система за пътниците

DC22 Споделяне чрез дигитални технологии

Самостоятелно или с подходящо напътствие може да избере необходимия дигитален инструмент, за да изпраща 

информация до свои колеги, които са пряко ангажирани с организацията и извършването на превозите на пътници 

по междуселищни линии и при случайни и специализирани пътувания. Може да използва технологии за съвместни 

процеси, за да споделя текущото местоположение на превозното средство.

Познава информационната система за обслужване на пътниците и знае начина за избор на подходящ дигитален 

инструмент за споделяне на данни, свързани с осъществяване на превоза на пътници. Познава начини за 

осигуряване на бърз достъп на информация за определяне на текущото местоположение на превозното средство; 

има знания за задаване на координати и тяхното споделяне в системата за планиране на пътуването.
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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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

C44.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

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

Самостоятелно или с напътствие, когато е необходимо, може да идентифицира принципа за създаване и 

редактиране на просто дигитално съдържание в прост формат; да намери съответните бланки в прост дигитален 

формат за отчитане при използване на специализиран софтуер за документооборот, при използване на 

специализиран софтуер за закупуване на електронни билети и при дигитални тахографи.

Притежава знания за идентифициране и намиране на съответните дигитални бланки с просто съдържание в 

специарлизираната софтуерна система на транспортната фирма. Наясно е как да създаде подобна бланка в 

системата. Има познания относно попълването на данни с просто дигитално съдържание в дигиталния тахограф.

Работи с документи с просто дигитално съдържание, като може да попълва и редактира информация в тях при 

отчитане на извършената от него работа в специализирания софтуер за документооборот на транспортната фирма. 

Способен е да създава и редактира ясно дефинирано и рутинно дигитално съдържание при използване на дигитален 

тахограф, както и при електронната система за закупуване на билети.

Стриктно попълва съответното просто дигитално съдържание, като умело внимава да не допуска грешки. 

Периодично прави проверки, дали са спазени установените нормативни актове при попълване на съответната 

информация с дигитално съдържание - особено по отношение на дигиталните тахографи.

Попълва отчети при приключване на работната смяна с ясно дефинирано и рутинно дигитално съдържание 

относно време за управление, време за почивка, както и всички формалности, свързани с осъществяването на 

пътническия превоз по междуселищни линии, при случайни и специализирани пътувания.

Въвеждане, редактиране и отчитане на информация с просто дигитално съдържание

Въвежда, редактира и отчита информация с просто диготално съдържание

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

Самостоятелно създава дигитално съдържание в прост формат при отчитане на извършената от него работа в 

специализиарния софтуер за документооборот на компанията, при въвеждане на данни в дигиталния тахограф и при 

отчитане на закупен билет в елетронната система, поддържана от фирмата.

4 Безопасност
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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) 1- Основно С напътствие

C54.2 Ниво на владеене (до) 3 - Средно Самостоятелно

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
Попълва и отчита информация относно извършената работа, свързана с физическото осъществяване на превоза в 

безопасна дигитална среда, с цел да се избегнат нежелани последици, както за лицето, така и за трети страни.

DC41 Защита на устройства

На основно ниво и с напътствия при необходимост, може да избере подходящо дигитално приложение и да прилага 

прости начини за защита на своите лични данни когато попълва персонална информация в специализирания 

софтуер за докумнтооборот на компанията. Може до идентифицира прости начини, за да защити себе си в 

дигитална среда.

Наясно е как да опазва своите лични данни и да избягва нежелани последици при попълване на документи с просто 

дигитално съдържание. Има познания да  идентифицира безопасните дигитални приложения за глобално 

позициониране. Познава стъпките за защита на личните данни при закупуване на билети за пътуване в дигитална 

среда.  

Работи с дигитален тахограф в безопасна среда. Използва проверени и безопасни браузери и апликации, чрез които 

опазва своята лична информация при изготвяне на седмични и месечни отчети в специализираната електронна 

система за документооборот на компанията.

Умело търси безопасни приложения за глобално позициониране и планиране на маршрута на пътуване. Прилежно 

избира начините за защита на своята лична информация при попълване на документи с просто дигитално 

съдържание и идентифицира прости декларации за поверителност на информацията. Коректно обяснява на трети 

лица ясно дефиниран и рутинни начини за споделяне и попълване на лични данни, особено при закупуването на 

електронни билети.

Самостоятелно може да разясни прости и рутинни алгоритми за защита на личните данни на трети лица при 

използване на специализирани софтуери, въведени от компанията, в която работи - особено при закупуването на 

електронни билети от пътинците.

Идентифициране на заплахи, защита на поверителността и избягване на нежелани последици

Идентифициране на заплахи, защита на поверителността и избягване на нежелани последици
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