
Код Наименование

А1 Икономически сектор 52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

А2 Длъжност 83442001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство

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

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

1. Разпределение на работата

1.1. Работи с преносима радиостанция ТЕТРА, като приема и изпълнява указанията касаещи наземното обслужване, 

поддържане на летателното поле, аварийни ситуации, снегопочистване и други, като отговаря с позивна, съгласно 

процедурите.

1.2. При застъпването на смяна, се информира за задачите от предходната смяна и уточнява приоритетите, като 

следи за осигуряването на непрекъсваемост на изпълнението. При сдаване на смяната, предава на сменника си, 

информацията и текущото изпълнение на задачите за гарантирането на непрекъсваемост на работния процес. 

2. Оперативни задачи

2.1. Работи с всички машини и средства с маса над 12 тона., експлоатирани в Отдел „Наземно обслужване“.

2.2. Осигурява транспортиране на пътници, като работи с Амбулифт, Перонен автобус и микробус, като следи за 

изправността, чистотата и безопасността.

2.3. Извършва антиобледенителна обработка на ВС, управлява автомобил за антиобледенителна обработка на ВС, 

съгласно правилата и процедурите за работа. 

2.4. Работи с всички снегопочистващи машини, като извършва снего- и ледопочистване на ПИК, ПР и перон по 

нареждане на дежурен началник смяна ЛКЦ или Snow control.

2.5. Работи с тоалетен автомобил, автомобил за зареждане с питейна вода на ВС. 

2.6. Управлява влекачи с прикачени: GPU, ASU и ACU. 

Работи със система BRS като маркира обработвания багаж при извършване на сортировъчна дейност.  Управлява 

влекачи с прикачени: GPU, ASU и ACU,  hatch pit /стационарно електреическо GPU/.

А. Длъжност/Професия

2 Комуникация и сътрудничество

DC21 Взаимодействие чрез дигитални технологии

Шофьор над 12 т.

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

83442001 ВОДАЧ (ОПЕРАТОР), ОТКРИТА ПЛАТФОРМА С ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО,

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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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

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

Защитава личните данни и поверителността в дигитална среда. Разбира по какъв начин да използва и споделя лична 

идентифицираща информация, като същевременно е в състояние да защити себе си и другите от вреда. Разбира, че 

дигиталните услуги използват „Политика за поверителност“, за да информират как се използват личните данни.

4 Безопасност

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• извършва ясно дефинирани и рутинни взаимодействия с помощта на дигитални технологии;

• избере ясно дефинирани и рутинни средства за дигитална комуникация, подходящи за даден контекст.

Правилно и своевременно подава информация чрез преносима радиостанция ТЕТРА на колеги и ръководство, като 

спазва определените за това позивни

Взаимодейства чрез различни дигитални технологии и разбира подходящите дигитални средства за комуникация за 

даден контекст.

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

да:

• избере разнообразни дигитални технологии за взаимодействие;

• избере разнообразни средства за дигитална комуникация, подходящи за даден контекст.

Познава установените дигитални технологии и методи за комуникация и обмен на информация, използвани в 

работния процес.

Познава инструменти за отдалечена комуникация

Познава правилата за отдалечена комуникация

Познава различни комуникационни канали

Използва инструменити за отдалечена комуникация

Спазва установените правила за комуникация

Предава данни и информация чрез комуникационни канали

Получава и отваря текущия график на смените си и при нужда комуникира с прекия си началник относно въпросния 

график.

Правилна комуникация с останалите членове на екипа

DC42 Защита на личните данни и поверителност
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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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

Автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите производства (АСУ-ТДОП)

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Намира информация в система BRS за обработен багаж

Работи с данни от влекачи

Използва база данни за сортировъчна дейност 

Отговорно използва наличната информация от базата данни на система BRS с цел вземане на адекватни решения

Самостоятелно и решавайки ясни проблеми, може да:

• обясни ясно дефинирани и рутинни начини за защита на личните си данни и поверителността в дигитална среда;

• обясни ясно дефинирани и рутинни начини за използване и споделяне на лична информация, като същевременно 

защитава себе си и другите от нежелани последици;

• идентифицира ясно дефинирани и рутинни декларации за поверителност, свързани с това, как личните данни се 

използват в дигиталните услуги.

Познава начина на функциониране система BRS

Познава начини за търсене на информация за стоки със съответните опаковки съгласно процедурите за сигурност

Ориентиране в информация от системата  BRS

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

да:

• дискутира начини за защита на личните си данни и поверителността в дигитална среда;

• дискутира начини за използване и споделяне на лична информация, като същевременно защитава себе си и 

другите от нежелани последици;

• посочва декларации за поверителност, свързани с това, как личните данни се използват в дигиталните услуги.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Използване на автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите 

производства (АСУ-ТДОП)

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание
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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

Познава устройства и приложениья за получаване на информация за действия за наземното обслужване, поддържане 

на летателното поле, аварийни ситуации

Познава начини за оценяване на получената информация

Познава функционалността на автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите 

производства (АСУ-ТДОП)

Посочва техники за управление на параменрите на АСУ системата

Анализиране на данна иот автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите 

производства (АСУ-ТДОП)

Оценяване и анализиране на данни

Оценяване и анализиране на данни

Работи с Автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите производства (АСУ-ТДОП)

Използва система за складово управление

Разчита информация от Автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите 

производства (АСУ-ТДОП)

Отговорно управлява параметри на автоматизирана система за управление на транспортните дейности в откритите 

производства (АСУ-ТДОП), като спазва инструкции за работа
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