
Код Наименование

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

А2 Длъжност 93330004 Пристанищен работник

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

Участва в товаренето, пренасянето /ръчно или механично/, придружаването и подреждането на товарите при 

спазване на правилата за укрепване и обвързване на различните видове товари в товарните автомобили, вагони и др. 

транспортни средства.

Работи на смени по утвърден график. В началото на смяната получава задачи от стифадора и инструктаж за 

безопасна работа от дежурния техник-механик ЕПФ или  от р-л Портална техника.

За осъществяването на претоварния процес получава от инвентарната необходимите сменяеми товарозахватни 

съоръжения и приспособления.

При претоварване на различните видове товари спазва изискванията на технологичните инструкции за обработка и 

указанията на складовите и оперативни служители.

Когато изпълнява функциите на сигналчик, носи на дясната си ръка червена лента и дава указания на краниста по 

установения ред .

При възникване на предпоставки за аварии по ПТМ и съоръжения или повреда на транспортните средства и товари, 

преустановява работа и веднага уведомява дежурния стифадор.

При липса на претоварна работа изпълнява задачи по почистване, подреждане и др. задачи, възложени от прекия му 

ръководител.

В края на работната смяна почиства работното си място и връща получените захватни съоръжения и инвентар в 

инвентарната.

А. Длъжност/Професия

2 Комуникация и сътрудничество

DC21 Взаимодействие чрез дигитални технологии

Пристанищен работник

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

93330004 ПРИСТАНИЩЕН РАБОТНИК,

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

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

Когато изпълнява функциите на сигналчик, носи на дясната си ръка червена лента и дава указания на краниста по 

установения ред .

При възникване на предпоставки за аварии по ПТМ и съоръжения или повреда на транспортните средства и товари, 

преустановява работа и веднага уведомява дежурния стифадор.

C. Специфични дигитални умения/компетентности

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 комуникира с колеги, във връзка с изпълнение на задълженята си и при спазване на установените за това 

правила.

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 изискванита за комуникация

Общува с колеги и ръководство посредством дигитални канали

Спазва изискванита за комуникация

Достъпва информацията за графика на смените си

Получаване и отваряне на  текущия график на смените си и при нужда комуникира с прекия си началник относно 

въпросния график.

2 Комуникация и сътрудничество

Предаване на съобщения посредством радио- и телефонни системи

DC21 Взаимодействие чрез дигитални технологии
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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 начини за предаване на съобщения посредством радио- и телефонни системи

Познава функционалността на бордови компютърни системи

Познава начини за боравене със системи за гласово управление на складово-логистични процеси

Назовава начини за отклоняване на входящи товари

Предаване на съобщения

Гласово управление на складово-логистични процеси

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.

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

• избере прости дигитални технологии за взаимодействие;

• идентифицира прости средства за комуникация, подходящи за даден контекст.

Предава съобщения посредством радио- и телефонни системи

Борави с бордови компютърни системи

Използва системи за гласово управление на складово-логистични процеси

Отклонва входящи товари

Правилно и отговорно предава съобщения посредством радио- и телефонни системи, от преценката за стабилността 

на плавателни съдове
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