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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Описание на сектора и теоретична мотивировка за приноса на конкретния 

отрасъл, както и професиите в него, за развитието на българската 

икономика. 

 

По време на пандемията с COVID-19 пощенските и куриерските оператори 

изцяло изпълниха задълженията си към обществото. Във времето на пълно затваряне на 

страната пощенските и куриерските услуги продължиха да работят предоставяйки 

качествени услуги за населението във всички региони на територията на България. 

Кризата затвърди социалното значение на сектора  като ключов играч за местните 

общности, който подкрепя най-уязвимите групи от населението и осигурява връзка 

между хората.  

Социалните, дигиталните и най-вече екологичните програми са приоритети в 

плана за възстановяване на европейския съвет. Пощенските оператори могат да станат 

лидери в устойчивото икономическо възстановяване. А дигиталните технологии са от 

сериозно значение за свързаността, качеството, бързината и надеждността на 

пощенските услуги.  

Въвеждането на нови дигитални услуги, създаването на благоприятна 

екосистема за електронна търговия, по-кратките срокове за доставка благодарение на 

новите линии за сортиране, пускането на дронове, използването на виртуални касиери 

и консултанти, роботизацията на цифровитет офиси и други интелигентни инициативи 

са част от стъпките за промяна в сектора в световен мащаб.  

Икономическа дейност 53 „Пощенски и куриерски дейности “ - оттук нататък 

в секторния анализ ще се нарича „Пощенски сектор“. 

Пощенският сектор е един от най-традиционните сектори на икономиката и пряк 

измерител /в миналото/ за икономически растеж с критерий - нарастване на обемите на 

разменените пощенски пратки. Неговата устойчивост дълго време беше гарантирана от 

приноса на държавния пощенски оператор. 
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Дигитализацията променя значително процесите в икономическа дейност 

„Пощенски и куриерски дейности“. По принцип, етапите на нейното развитие са 

последователни и логични, но в същото време процесите започват да протичат с все по-

бързи темпове. Създаването, внедряването и използването на нови технологии е 

насочено към практични и ефективни решения, които подобряват оперативните 

процеси. 

 

От януари 2011 г. пощенският пазар в България беше напълно либерализиран. 

Само за една година, в страната бяха регистрирани нови 79 пощенски /частни/ 

оператори. 

Към днешна дата, вследствие либерализацията, както у нас, така и в страните от 

ЕС, и световната тенденция за бурно развитие на електронните услуги, пред 

пощенските оператори като цяло възникнаха нови възможности за осигуряване на 

устойчиво пазарно присъствие в сравнение със съществуващите преди 

либерализацията.  

Те включват: разработване на нови модели за намаляване спада в обемите на 

кореспондентските пратки; вътрешни бизнес преструктурирания и трансформации,  

преквалифициране на персонала; както и повишаване на ефективността с 

предоставяне на услуги "от край до край" и други като  доставка на онлайн колетни 

пратки, електронни финансови услуги и др., като цяло включването на съвременни 

дигитални услуги. 

 

Електронната търговия е ключов фактор за повишаване на 

конкурентоспособността в национален, икономически, европейски и световен план, и 

притежава значителен потенциал за подпомагане на растежа и трудовата заетост, както 

и на териториалното и социалното сближаване. Това е от особена важност за 

гражданите и предприятията в по-слабо развитите, отдалечени и труднодостъпни 

райони и което може да бъде постигнато чрез организиране на ефективна система за 

доставка на стоките. По отношение на пощенския сектор, тя предоставя нови 

възможности пред пощенските оператори да разширят и разнообразят бизнеса си, като 

се преориентират към предлагане на ефикасни, с възможност за проследяване и 

нескъпоструващи услуги,  по доставка на стоки поръчани онлайн.  
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Пазарът на електронната търговия е иновативен, динамичен и бързо променящ 

се, както и достатъчно гъвкав, за да отговори на високите изисквания на потребителите 

и онлайн търговците по отношение на бързина, качество и надеждност на доставките. 

Бързото развитие на този пазар и повишеното търсене на национални и трансгранични 

колетни доставки е от съществено значение за дейността на пощенските оператори, 

особено като се има предвид трайната тенденция, от последното десетилетие, за 

намаляване на обемите на традиционната поща и по-специално в сегмента на 

кореспондентските пратки. 

 

Националните пощенски услуги се категоризират по следния начин: 

Универсална пощенска услуга, Услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, и Неуниверсални пощенски услуги, като тази категоризация пряко зависи от  

характеристиките и изискванията за извършване на услугите, както и от условията за 

тяхното предоставяне. 

За целите на анализа, пощенският пазар е разделен на два основни сегмента: 

Универсална пощенска услуга (УПУ) и Неуниверсална пощенска услуга (НПУ). 

Предоставянето на пощенските услуги в България се извършва на база разрешителен 

(лицензионен) и уведомителен режими, съгласно разпоредбите на Закона за 

пощенските услуги. 

Услугата „Универсална пощенска услуга”, възложена за извършване от 

„Български пощи“ ЕАД (БП ЕАД)  /задължен пощенски оператор  по силата на Закона 

за пощенските услуги ЗПУ/ и услугите от обхвата на УПУ формират пазарен сегмент 

УПУ.  

Услугите „пощенски парични преводи“, „куриерски услуги“, услугата „пряка 

пощенска реклама” и услугата „хибридна поща” формират пазарния сегмент 

„Неуниверсални пощенски услуги“ . 

Предоставянето на Универсална пощенска услуга на цялата територия на 

Република България и на услуги, включени в обхвата й, както и предоставянето на 

услугата „пощенски парични преводи”, се осъществяват въз основа на издадени от 

Комисията индивидуални лицензии.  

Неуниверсална пощенска услуга по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ се предоставя на базата 

на уведомителен режим.  
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Държавната политика в областта на пощенските услуги се провеждаше от 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на база 

Секторната пощенска политика и на Закона за пощенските услуги. С идването на 

новото коалиционно правителство, дейността на БП ЕАД ще бъде ръководена от 

Министерството на ефективното управление. 

Регулирането на пощенските услуги в Република България се изпълнява от 

независим регулаторен орган - Комисията за регулиране на съобщенията. 

Универсална пощенска услуга 

Универсалната пощенска услуга (т.н „редовна поща“) е услуга от общ 

икономически интерес, задоволяваща минимални потребности на обществото от 

пощенски услуги. Тя представлява пакет от основни пощенски услуги и е 

предназначена за крайни потребители.  

Основната концепция на универсалната пощенска услуга е да се гарантира 

висококачествено обслужване за всички - на цени, които всеки може да си позволи. Тя 

се определя според принципите на равенство, универсалност, приемственост и 

гъвкавост, както и според принципите на добросъвестната практика: прозрачност в 

методите на ръководство, в определянето на цените и финансирането, и контрол от 

органи, независими от тези, действащи в областта на услугите.  

Държавата гарантира предоставянето на универсалната пощенска услуга чрез 

възложеното задължение за извършване на тази услуга на държавното дружество 

"Български пощи" - ЕАД (пощенския оператор с най-развитата собствена пощенска 

мрежа), като прилага механизъм за финансиране на УПУ в съответствие със 

законодателството на Европейския съюз.  

УПУ, като предпоставка за социално приобщаване от страна на органите на 

изпълнителната власт и държавния регулатор, е от особено значение в условията на 

непрекъснато разрастваща се конкуренция. Нейната устойчивост, освен чрез 

държавното й финансиране, може да бъде осигурена и посредством оптимизирането й, 

или чрез ползване на иновативни форми за предоставянето й на територията на цялата 

страна в съчетание с изпълнение на други функции.  

Тя е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно 

време с определено количество, при достъпни цени и възможност за ползването й от 

всеки потребител на територията на страната независимо от географското му 

местоположение. 
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УПУ се осигурява през всички работни дни най-малко 5 дни в седмицата освен 

при „военно положение” и в селища, намиращи се в труднодостъпни райони. 

Предоставянето й предвижда най-малко едно събиране на пощенски пратки през всеки 

работен ден от местата за достъп и на една доставка на получателите в нормативно 

определените срокове 

 

Отварянето на пазара на пощенски услуги, както и конкуренцията от страна на 

информационните и комуникационните технологии, изисква от пощенските 

оператори да приспособят дейността си, за да отговорят по-добре на нуждите на 

потребителите и да увеличат ефективността си. Освен това, след либерализирането на 

пазара на пощенски услуги, пощенският оператор със задължение за извършване на 

УПУ се сблъсква с нарастваща конкуренция от страна на новонавлизащите участници 

на пазара.  

Докато конкуренцията стане ефективна и на националния пазар на пощенски 

услуги, се позиционират оператори, които са в състояние да извършват УПУ в пълния й 

обхват на територията на цялата страна, включително при икономически неизгодни 

условия, на достъпни цени и с определено качество.  

 

Неуниверсални пощенски услуги  

Неуниверсалните пощенски услуги са вътрешните и международни пощенски 

услуги, съдържанието на които и начините на тяхното извършване, и предоставяне се 

обуславят от търсенето и предлагането, извършват се в напълно конкурентна среда 

и на пазарен принцип. Съобразно характеристиките си те се различават от 

универсалната пощенска услуга като пакет от основни услуги и от услугите, попадащи 

в нейния обхват. 

Пощенските услуги, попадащи в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, 

са услуги, които от гледна точка на потребителите могат да се разглеждат като 

взаимнозаменяеми в достатъчна степен с отделните услуги от универсалната пощенска 

услуга, но от гледна точка на характеристиките им и изискванията за извършване и 

предоставяне те не са Универсална пощенска услуга. Тези услуги се предлагат в 

напълно конкурентна среда, без ограничения към пощенските оператори по отношение 

на видовете предоставяни услуги и изисквания за териториално покритие, цени и 

други. 
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Към тези услуги са и всички видове пощенски услуги, които са развити и ще се 

развиват в резултат от навлизането на новите информационни и комуникационни 

технологии в сектора, в т.ч. като резултат от разгръщането на електронната 

търговия - онлайн колетни пратки.  

Този вид пощенски услуги се извършват след подаване на писмено уведомление 

до Комисията за регулиране на съобщенията. С оглед на възможността за въвеждане на 

нови и модерни услуги в обхвата на НПУ, както и за намирането на гъвкави логистични 

решения за тяхното предоставяне, се очаква тези услуги да продължат да генерират 

нарастващи обеми и приходи и да заемат все по-голям дял на пазара на пощенските 

услуги. 

 

Навлизането на информационните технологии и демографските изменения 

трансформират пазара на труда и изискват висока квалификация на работещите, която 

може да се постигне чрез непрекъснато образоване и обучение през целия живот. 

Дигиталните умения вече са ключови за работната сила.  

Индикаторите за дигитални умения на ЕВРОСТАТ включват дейности, свързани 

с използването на интернет или софтуер от лица на възраст между 16 и 74 години в 

четири области - информация, комуникация, решаване на проблеми, софтуерни умения. 

По тези показатели България се нарежда на едно от последните места в 

Европейския съюз1. 

 

В България все още не е изградена напълно системата за прогнозиране на 

уменията, необходими за пазара на труда в бъдеще. Няма обективна картина на 

специалностите с очаквани дефицити, тъй като има трудности при разработването 

и актуализирането на списъците на специалностите от професии с очакван 

недостиг.  

 

Те произтичат главно от: 

 липса на информация и официални анализи за професиите на бъдещето в 

България; 

                                                           
1 Одитен доклад  за извършен одит „Професионално обучение за възрастни" за периода от 01.01.1017 г. 

до 31.12.2019 г. 

 

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_Workforce_0821_.pdf
https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_Workforce_0821_.pdf
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 липса на информация за специалностите, значими за икономическото 

развитие на страната, в т.ч. на регионално и секторно ниво; 

 министерствата и работодателските организации не познават в 

достатъчна степен  актуалните списъци на защитените специалности и 

специалностите с очакван недостиг, за да направят верни прогнози. 

 

Националната цел за 2020 г. за участие на възрастни в образование и 

обучение не е постигната. Напредъкът по този показател през последните 12 

години е незначителен (едва 0,7 процентни пункта), което е индикатор за 

неефективност на действията по изпълнение на политиката. 

 

В България все още обучението на работниците и служителите, провеждано от 

работодателите, е слабо развито - на практика само в големите предприятия.  

 

Горните констатации са валидни и за пощенския сектор, като необходимостта от 

адекватно  обучение с цел повишаване на дигиталните компетенции и умения на 

служителите в пощенските оператори придобива все по-голяма важност предвид факта, 

че секторът е част от световната пощенска мрежа и българските оператори са 

задължени да прилагат световните стандарти относно технологичното си обновление и 

дигиталните възможности на своите служители. 

 

На Европейската конференция по Пощи и логистика ’2020 на световната 

синдикална мрежа /UNI Global Union/ бе отчетено, че нивото на дигитални умения на 

работещите в пощенските оператори в източните страни / специално бе подчертана 

ситуацията в България/ е на значително по-ниско ниво в сравнение с това на колегите 

им в операторите на останалите страни-членки на ЕС. 

 

2. Описание на основните методи и инструменти, използвани при 

разработването на анализа.  

При разработване на аналитичния доклад беше приложен инструментариум, 

включващ следните методи:  

 Документално проучване (desk research) – проучване на информационни 

материали в публичното пространство от страната и чужбина, касаещи: ниво, 
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изисквания, проблеми, добри практики, работещи примери, учебни програми и 

пр. свързани с дигиталното обучение на заетите в пощенския сектор; 

 Дескриптивен анализ на: национални законодателни инструменти, 

финансови и  отчетни доклади на публични и стопански организации;  

 Икономически анализ на стратегии и сценарии за пощенския сектор; 

 Синтез на резултати от национални и международни проекти, семинари, 

конференции и пр. по темата; 

 Консултации с релевантни ръководители в БП ЕАД – Директор „Човешки 

ресурси“ и Директор „ИТ“,  

 Интервюта и анкети с представители на избраните 5 длъжности; 

 Информационен синтез от разработки и доклади на експерти от КНСБ. 

 

Аналитичните инструменти са ползвани за описание на status-quo във сектора на 

фокус и за целите на SWOT-анализа.    

Desk research и синтезът – за дефиниране тенденциите на развитие на пощенския 

сектор, изискванията към нивото на дигиталните умения и компетенции на заетите в 

него, необходимата надстройка на дигиталните им умения и компетентности с 

хоризонт от 3-5 години; 

Консултациите, интервютата и анкетите – за дефиниране функциите на 

избраните 5 длъжности, както и техните специфични професионални и дигитални 

умения и компетенции. 

 

3. Дефиниране на основните понятия включително 

компетенция/знание/умение), целите на секторния анализ, както и на 

задачите, произтичащи от тях. 

 Понятия, свързани с избраните длъжности – обекти на настоящия 

проект: 

o Куриер - професията "куриер" за Икономическа дейност 53 е 

относително нова. Тя е призната и влиза в националния класификатор през 2011 

г. със съдействието на куриерската компания "Еконт Експрес“; 
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o Пощальон – професията е свързана с извършване на  сортиране на 

поща и доставка на пощенски пратки по установен маршрут - извършва се пеш 

или с превозно средство, характерна е само за БП ЕАД;  

o Офис-мениджър – професия със собствена специфика за 

пощенския сектор, свързана с контрол и координация на дейности на  служители 

основно от клас 4.  

o Служител гише - професия, свързана  директно с клиенти на 

пощенски и куриерски офиси, или предоставяне на пощенски  и куриерски 

услуги.  

o Касиер – професия, свързана с финансови операции - приема и 

изплаща суми по пощенски, експресни записи, пенсионни и международни 

записи, социални помощи. 

 

 Понятия, свързани с пазара на пощенските услуги: 

o Редовна поща - изпращане на поща, или колети с помощта на 

пощенските услуги, които обикновено правителството на дадена държава 

предоставя на своите граждани. Едно от предимствата на редовните пощенски 

услуги е, че цените, свързани с обикновената поща, са постоянни, независимо от 

географското положение на пощенската станция; 

o Куриерска услуга –вид пощенска услуга, с допълнителни екстри, 

което се отразява на цената й. Логиката е, че куриерската услуга гарантира по-

голяма бързина и надеждност. Куриерската услуга се отличава от обикновената 

пощенска такава по това, че включва приемане, пренасяне и доставяне на пратка 

лично на получателя. В зависимост от самата куриерска услуга, изпълнението ѝ 

може да обхваща и: 

-  взимане от адреса на подателя; 

- доставяне на точно определена дата; 

- възможност за смяна на направлението в движение; 

- възможност за смяна на получателя в движение; 

- контролирано наблюдение на пратките; 

- проследяване на пратката по трасето и задаване на точно определено  

      трасе ( по изрично желание на клиента); 
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Всяка куриерска служба работи на принципа на договор с общи условия със 

своите клиенти, като договорите са достъпни както на интернет страниците на 

куриерите, така и във всеки офис на съответната фирма. 

Продиктувано от новото потребителско търсене, конвенционалната пощенска 

услуга бива постепенно измествана от т.нар. услуга „хибридна поща“, включваща 

използването на интернет технологии. Поетапното изместване на писмовните пратки от 

услуги, базирани на интернет технологиите, предопределиха промяната на този 

бизнес модел както на световно ниво, така и в България 

 

o B2B е съкращение от “Business to Business”, което се превежда като 

“Бизнес пазар”. Бизнес пазарът се състои от всички организации, които пазаруват 

стоки или услуги, използвани в производството на други продукти, които се продават, 

дават под наем или предоставят на други потребители. 

 

  Понятия, свързани с компетенциите и уменията на избраните 

длъжности: 

o Дигитална компетентност (ДК) - набор от знания, умения, нагласи, 

които се изискват при използване на Информационно-компютърни технологии /ИКТ/ и 

електронните медии при изпълнение на задачи, решаване на проблеми, осъществяване 

на комуникация и управляване на информация, създавайки и споделяйки съдържание, 

изграждайки знания ефективно, ефикасно, по подходящ начин, критично, творчески, 

самостоятелно, гъвкаво, етически по време на работа, в свободното време, при 

обучение, общуване и потребление”. 

ДК е набор от дигитални умения, които се използват аналитично и 

критично при осъществяване на конкретна задача. Процесът по изграждане на 

компетентности за работа с ИКТ включва надграждане на конкретни дигитални 

умения. 

o Дигитални умения (ДУ) - представляват знанията и способността да се 

използват подходящите дигитални инструменти за оценяване, използване, споделяне и 

създаване на съдържание с помощта на информационните технологии и Интернет. Те 

са както технически, свързани с разбиране и използване на дигитални системи, 

инструменти и приложения, така и умения за ефективна обработка на информация. 

Индиĸaтopът зa дигитaлни yмeния oтpaзявa cпocoбнocтитe зa cпpaвянe в дигитална 
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cpeдa и e бaзиpaн нa дeйнocти, извъpшвaни oт xopaтa мeждy 16 и 74 г., в чeтиpи 

cпeцифични oблacти в Интepнeт - инфopмaция, ĸoмyниĸaция, peшaвaнe нa пpoблeми и 

ползване на специализиран coфтyep. 

o Нива на дигиталните умения - виж. DigComp2.1. 

 

 Понятия, свързани с целите на секторния анализ и задачи: 

o Изкуствен интелект /ИИ/ Към момента е наличен „тесен изкуствен 

интелект“. Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични задачи. Голяма 

част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са именно тесен изкуствен 

интелект, който изпълнява ясно дефинирана задача. Това е технология, която позволява на 

високо-функционални системи да преповтарят, а дори да надминават човешките способности по 

отношение на възложени задачи. Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на 

данни (data mining), машинно обучение (machine learning), разпознаване на модели (pattern 

recognition) и обработване на естествени езици (natural language processing), за да извършва 

автономно прости решения, може да се възприеме като тесен изкуствен интелект. 

В днешно време изкуственият интелект играе все по-важна и 

интегрираща роля в много индустрии. Той може да подобри капацитета, 

надеждността, енергийната ефективност, гъвкавостта, безопасността и 

рентабилността в пощите и куриерските фирми. В тях ИИ  би могъл да подобри 

ефективността на транспортирането и да оптимизира работата в разпределителните 

центрове.  

Чрез събиране и анализиране на данни, ИИ може да подрежда инвентара 

и да прогнозира от какъв нов има нужда, може да управлява потоците от пратки,  да 

контролира търсенето и предлагането, както и други фактори. 

Нещо повече - ИИ може да повлияе на ежедневните операции на 

пощенските и куриерски услуги чрез използване на самоуправляващи се превозни 

средства, роботика, автоматизирани роботи за комуникация, подпомагане на 

планирането на веригата за доставки, подобряване на транспорта и управление на 

складовете и разпределителните центрове.. 

ИИ също е полезен за планиране на параметри като: време, сезони с 

голям обем на доставки /като празници/ или други събития, които могат да променят 

или повлияят на маршрутите за доставка, напр. заради затваряне на пътища, спортни 

събития. Целта е проактивно да се предвидят тези променящи се нужди, а не реактивно 

да бъде правен опит да бъдат посрещнати. 
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Едно от най-ефективните приложения на ИИ в пощенския сектор е чрез 

системата от сензори за „зрение“. То позволява на компютрите да идентифицират и 

обработват обекти в изображения и видеоклипове по същия начин, както го правят 

хората. „Компютърното зрение“ може да идентифицира, проследява, измерва, открива 

и класифицира обекти. Тази автоматизация дава възможност да се извършва 

проследяване на пратките и да се гарантира безопасност на работещите. 

 

o Автономен робот за доставка - автоматизира доставката до 

последния километър, както и доставката на пакети от куриерите до клиентите. Според 

новото търсене на потребителите, които искат качество на услугата, гъвкавост в 

графиците за доставка на най-ниски цени, доставките до последния километър, 

създават нов конкурентен пазар, превръщайки се в приоритет за всички страни в 

логистичния и търговския сектор; 

 

o Интернет на нещата /IoT/ - е надеждна екосистема от сензорни 

устройства, различни по вид и предназначение, като сензори за местоположение, 

температура, влажност и пр. Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя 

данни в реално време.  

Анализатори прогнозират, че само след няколко години, броят на 

устройствата, които са свързани с интернет, ще надмине 75 милиарда. 

Интернет на нещата чрез Радиочестотна идентификация (FRID) –  

идентифициране и проследяване на обекти чрез различни технологични. Това е 

техника, която позволява обекти и хора да бъдат идентифицирани от разстояние. 

Микроскопични електронни чипове с антена, могат да се поставят върху етикети на 

всякакви писма, пратки, колети и др. Чипът, прикачен  към тях комуникира чрез своята 

антена с четеца, който предава събраната информация към компютър, където се записва 

в база данни. Обратно, компютърът може да съхранява информация в чипа чрез четеца, 

който също функционира като предавател. 

 

o Блокчейн - Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя 

между възлите на компютърна мрежа. Като база данни блокчейн съхранява 

информация по електронен път в цифров формат, която е криптирана, без да е 
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възможна външна намеса, което подсигурява сигурност и прозрачност.  В индустрията 

за пощи и колети блокчейн също има голям потенциал.Това означава, реализиране на: 

- безпроблемна глобална търговия от край до край; рационализирани 

трансгранични пощенски и колетни транзакции с интегрирано 

проследяване, плащания и митници, за да се даде възможност за 

проследяване и одитирането им; 

- незабавно валидиране на идентификация: биометрично потвърдена 

информация за самоличност за редица държавни и търговски услуги; 

- дигитализирана проверка на пакета: митническите служители могат 

да проверят цифрово подробности за пакета като произход, физически 

характеристики, лицензиране, автентичност, дестинация и пътуване, 

премахвайки необходимостта от посредници. 

 

В комбинация с големи данни и изкуствен интелект, блокчейн може да 

донесе изключителни печалби, в контекста на оперативната съвместимост на веригата 

за доставки. Разглеждайки я като изолирана система, технологията блокчейн, не е 

достатъчно ефективна, ако не взаимодейства с Интернет на нещата.  

 

o Дрон – Дронът е въздушно превозно средство, което лети без екипаж, 

но може и да има такъв, ако се превърне в концепция за летящ автомобил. Най-

забележителната характеристика на безпилотен самолет е, че неговият полет се 

контролира от дистанционно управление, въпреки че има някои, които се извършват 

чрез намеса на софтуер, а не директно от пилот от земята .  

Използването на дронове в разпределителните центрове за проследяване на 

колети чрез сканиране на баркодове има много предимства. Сред тях е налична: 

подобрена безопасност, когато се избягва работата на служители, които да се катерят 

на височина; по-добро качество, когато 100% от палетите се сканират и фотографират 

или четат чрез вече описаните RFID етикети, като същевременно се идентифицира 

точното местоположение на всеки артикул; подобрява процеса по разпределението на 

пратките и намалява риска от загубени колети.  

В допълнение към управляваните дронове в склада, те се ползват и на 

открито за транспортиране на колети, като решение за доставка до крайната точка или 

последния километър. Пощенската служба решава проблеми с доставка до много 
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отдалечени райони, като използва дронове2 за доставка в труднодостъпни местности 

(планини, острови, изолирани селски райони) и в спешна ситуация. Този нов метод на 

доставка също помага за намаляване на риска по пътищата, задръстванията и 

замърсяването, а така също пести и време. Пакет може да бъде изпратен директно до 

местоназначението му, без чака своя ред в камион за доставка. Дронът може да 

извърши доставка в средата на парк, пътека или места, недостъпни от пътя.  

 

o Роботи - (индустриални или хуманодни машини, често свързани с 

изкуствен интелект, които могат да изпълняват множество функции, заместващи 

човешката дейност). Разработките в сектора на роботиката могат да променят 

изцяло концепцията на функциониране на куриерската и логистична индустрии. 

Роботите вече могат да разпознават, избират, управляват и поставят обекти в различна 

среда.  

Малки мобилни роботи, достигащи рафтове или носещи кошчета с 

артикули до станция за събиране на поръчки, роботизирани ръце за палетизиране или 

депалетизиране, инвентарни дронове, рамки от тип екзоскелет за помощ при товарене и 

разтоварване, помощ от малки роботи при „съвместно опаковане“, свързани към ИИ 

ръкавици за сканиране на колети. Всички изброени са различни приложения на 

роботиката. 

В световната практика се използват се и различни видове роботи с 

различни функции, като например следене на работника в рамките на склада за носене 

на товар, изкачване на рафтове, бутане на транспортни колички, които съдържат поща 

и малки колети или вдигане на стелажи и носенето им до пощальона/ куриера. 

 

o 3-пeчат – Триизмерният печат или 3D печат е съвременна 

технология за печат /изработка/ на триизмерен твърд предмет с произволна форма с 

помощта на цифров модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят 

последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет. Възходът на 

                                                           

2 Joerss, M., Klink, C., Mann, F., Neuhaus, F., & Schröder, J. 2016. Parcel delivery: The future of last mile. 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20an  
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3Д принтирането може значително да облагодетелства пощенската служба чрез 

увеличаване на пратките на търговски пакети. 

Най-голямо въздействие от ръста на 3D принтирането вероятно ще има 

върху логистичната индустрия, което потенциално ще измени значителна част от 

глобалните превози на въздушни товари или океански контейнери и на бизнеса с 

товарни превози.  

Локалното производство чрез 3D принтиране, включително известно 

потенциално прехвърляне на производството обратно страните, а не в Китай, ще 

помогне за съкращаване на веригите и времето за доставки. Чрез производството на 

всякакъв тип кутии, омекотители, опаковъчни части и др. пощенски консумативи ще 

способства по- ефективната доставка на колети до последния километър.  

Пощите в САЩ са пионери в използването на 3D принтиране3 

 

o Автономен автомобил  - наричан още роботизиран 

автомобил и безпилотен автомобил е автомобил със самоуправление 

/автоматизирано превозно средство/, способно да изпълнява главните транспортни 

нужди на обикновения автомобил. Тези функции се дължат на управляващ превозното 

средство изкуствен интелект. Той е способен да следи заобикалящата го среда и да 

навигира без човешка намеса. Автономният автомобил е оборудван с множество 

сензори, за да може да бъде сателитно локализиран. Тези сензори могат да бъдат 

LIDAR лазери, радари, ултразвук или камери. Те позволяват на автономния автомобил 

да моделира своята среда в 3- дименсионен модел и да идентифицира елементите, 

които го обграждат /сгради, превозни средства, пешеходци, знаци, пътна маркировка/, 

за да се направлява, като спазва правилата за движение и избягва препятствия.  Цялата 

тази информация, както и други /трафик, GPS/ могат да бъдат обработени от изкуствен 

интелект, за да се дефинира моментално ситуацията на шофиране /знак за ограничение 

на скоростта и др./. След като ситуацията е дефинирана, системата взема решение за 

маневрите, които да бъдат извършени.  

 Вече навлизат в практиката автономни превозни средства /ПС/, мотокари, 

комбинирани камиони, многопосочни камиони, както и мобилни технологии, сред 

които: гласово разпознаване, баркодове и радиочестота за предаване на инструкции до 

                                                           
3 https://www.uspsoig.gov/document/update-3d-printing-and-postal-service 

 

https://www.uspsoig.gov/document/update-3d-printing-and-postal-service
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мобилни или бордови терминали с цел насочване на операторите в склада, софтуер за 

управление: склад, склад и доставка.  

 

o Машинно обучение – Алгоритмите за машинно обучение (ML) са 

компютърни програми, които се адаптират и развиват въз основа на данните, които 

обработват, за да произведат предварително определени резултати. Те са по същество 

математически модели, които се „учат“ чрез подаване на данни – често наричани 

„данни за обучение“ от изкуствения интелект, който да дава модели и решения.  

Примери за машинно обучение са: извличане на данни (database mining) 

натрупване на данни от web, напр. действия на потребители (web click data), 

приложения (алгоритми), които не могат да бъдат програмирани ръчно напр. 

автономни превозни средства, разпознаване на ръкописен текст (handwriting 

recognition), обработване на човешки език (Natural Language Processing - NLP), 

компютърни зрение (Computer Vision), препоръчващи приложения (self-customizing 

programs) напр. препоръчване на продукти от Amazon, Netflix, Facebook, наподобяване 

на човешко обучение (human learning), имитиране на човешки разум, опити за истински 

ИИ. 
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II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН ПЛАН 

1. Икономически показатели 

През 2020 г. общият обем на пощенския пазар бе определен основно от 

приходите от куриерските услуги, чиито относителен дял достигна 87,9 % от общите 

реализирани приходи. В едногодишен период се наблюдава ръст в приходите от 

куриерски услуги, които нарастват, както в абсолютно (с 25%), така и в относително 

изражение (с 8,8% ) спрямо 2019 г. 

И през 2020 г. продължава тенденцията на намаление на пазарния дял на 

историческия оператор, като той достига 7,5% от общия пазар, изчислен на база 

приходи от всички пощенски услуги.  

През 2020 г. приходите от всички услуги на БП бележат намаление в абсолютна 

стойност спрямо 2019 г., което рефлектира върху общия дял на дружеството от пазара и 

то продължава да губи пазарната си позиция. При услугите, предоставяни в условията 

на силна конкуренция, загубата на позицията на БП е най-осезаема, като в сегмента на 

НПУ достига 1,9%, а в частност при куриерските услуги делът на дружеството през 

2020 г. е 2%. 

Двата пощенски оператора с най-голям пазарен дял, специализирани в 

куриерски  услуги са: 

• Еконт  е с 39.7% пазарен дял, персонал над 3 000 човека персонал и 550 

офиса  в цялата страна на база сътрудничество с фирми във формат търговски агенти. 

 Спиди - най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с 

пазарен дял от 27%. - с корпоративна структура от над 1400 човека персонал и 

логистичната мрежа, покриваща 100% от територията на страната с над 550 офиса и 

автоматични пощенски станции. Компанията разполага и с най-развитата IT 

инфраструктура на куриерския пазар в България. 

По данни на НСИ, за 2019 г. ситуацията в сектора  по отношение на заетостта е 

както следва: 

 Брой заети лица – 18475; 

 Средна брутна годишна заплата в лв.- 11 569 

 Брой отчетни предприятия, подали годишни отчети, според броя заети в 

тях: 
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o Общо – 9534; 

o До 49 - 923; 

o 50 - 249 – 18; 

o Над 250 - 12. 

       

Държавният оператор / Еднолично акционерно дружество „Български пощи“ 

ЕАД със 100% държавно участие/ е с пазарен дял – 7.5% и общ брой на заетия персонал  

9 215 човека,  от които 83% - жени. 

Образователното ниво на работниците и служителите във фирмата е, както 

следва, с: 

o Основно- 4%; 

o Средно -73%; 

o Висше - 23%. 

 

2. Микроикономически особености на отрасъла – status-quo в България. 

2.1. Брой оператори извършващи пощеснки и куриерски дейности, 

бариери за достъп до отрасъла, достъп до информация, конкуренция, 

контрол на цените, тип пазарна структура; 

Към края на 2020 г. общият брой на пощенските оператори е 2015, както следва: 

 Лицензии за УПУ и услугите от обхвата на УПУ-14; 

 Лицензии за пощенски парични преводи- 37; 

 Вписани в регистъра на оператори, извършващи неуниверсални пощенски 

услуги – 184. 

През 2020 г. 79 оператори са извършвали пощенски услуги, което е 54% от 

общия броя на лицензираните и регистрирани оператори, предоставили в КРС 

информация относно дейността си за изминалата година. 

                                                           
4 В цифрата са включени всички фирми, извършващи вид куриерска дейност, вкл. и такива, които не са 

лицензирани и вписани в регистър на пощенските оператори.  

5 Данни, подадени в КРС –  Годишен доклад  на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година   
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Обемът на пазара, измерен чрез показателя приходи от предоставяне на 

пощенски услуги, продължава възходящата си тенденция и достига до 635 млн. лв. – 

отчетеният ръст е 12.6%. Забавеният темп на нарастване (за сравнение ръстът през 2019 

г. спрямо 2018 г. е 21%) се дължи на отчетеният спад от 50,5% на приходите от 

услугите от обхвата на УПУ. 

Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента УПУ през 2020 г., бележат 

значително намаление от 50,5 %, спрямо 2019 г. и са в размер на 43 млн. лв.  

В сегмента НПУ се наблюдава увеличение на приходите от 24% и техният 

размер достига 592 млн. лева.  

По данни на лицензираните оператори, извършващи услуги от обхвата на УПУ, 

причината за спада в приходите от УПУ се дължи, от една страна, на промяната в 

нагласите на потребителите, които търсят все повече услуги с добавена стойност над 

универсалната. От друга страна, слабият интерес към традиционните пощенски услуги 

се дължи и на значителното увеличение на пратките, генерирани от електронна 

търговия, които се доставят предимно като куриерски услуги. 

По отношение на сегмента НПУ за 2020 г. са констатирани следните тенденции:  

 нарастването на реализираните приходи от куриерски услуги;  

 Основен двигател за развитието на куриерските услуги е електронната 

търговия, в резултат на което се наблюдава ръст в броя на куриерските пратки (за 

страната, за и от чужбина);  

 Нарастване броя на пощенските оператори, лицензирани за извършване 

на НПУ; 

 Ръст в общия обем на приходите от НПУ, което се дължи основно на 

услугата пощенските парични преводи;  

 Навлизане на нови участници в сегмента, които използват платформи, 

базирани на изкуствен интелект. Този подход съчетава технологичното решение на 

платформата с куриерската услуга, като компаниите опериращи в тази ниша 

практически са подизпълнители на онлайн търговци, като доставят продуктите, които 

потребителите са поръчали дигитално до физическите им адреси и осигуряват 
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технологично софтуерно обслужване за всички по веригата – търговци, куриери и 

потребители;  

 Създадена предпоставка за интензивно навлизане на нови участници в 

куриерския бранш у нас в резултат на пандемичната обстановка.  

Основен двигател за развитието на куриерските услуги и през 2020 г. 

продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори, 

през 2020 г. приходите от доставка на пратки, генерирани от електронната 

търговия, са нараснали с 40 % спрямо 2019. 

През последните години куриерският бранш се развива с бурни темпове, 

благодарение на електронната търговия, която от доста време не е новост, а важен 

сектор в икономиката. Световната епидемиологична ситуация обаче наложи промени в 

навиците на потребителите и доведе до нов ръст на покупките онлайн. По време на 

пандемията от Covid-19 се увеличи нуждата на малките бизнеси и търговци да продават 

своите продукти и услуги и във виртуална среда, което създаде нова динамика в 

куриерския бизнес.  

Всъщност, куриерският бранш е един от малкото, пред които пандемията 

предостави допълнителни възможности за развитие и реализиране на печалби, а 

вероятно 2020 година е била и една от най-натоварените години от възникването на този 

бизнес в историята.  

Тенденции и перспективи за развитие на пазара на пощенски услуги  

Дигиталната трансформация вече е факт. Тя се наблюдава в по-голяма, или по-

малка степен във всички сектори. Пощенският сектор не прави изключение.От една 

страна е налице промяна в нагласите на потребителите и, в резултат на електронната 

взаимозаменяемост, намалява търсенето на пратки от обхвата на УПУ. От друга страна, 

дигитализацията и автоматизацията, заедно с иновациите в крайните устройства 

(например смартфоните) стимулират електронната търговия и предлагането на 

разнообразни методи за доставка на пощенски пратки.  
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Тенденциите в развитието на пазара на пощенски услуги на европейско ниво са 

относими и към българския пощенски пазар, който също се определя до голяма степен 

от развитието на електронната търговия.  

Пощенският пазар, през последните години, е все по-малко ориентиран към 

подателя и повече към получателя. Пощенските услуги  се фокусират основно върху 

нуждите на получателя, тъй като за покупки чрез електронна търговия получателят е 

този, който поръчва продукта. Освен това, получателите на пощенски пратки влияят 

все повече на процеса на доставка в сравнение с традиционните пощенски услуги, при 

които изпращачът обикновено определя условията за доставка.  

Наблюдаваните през 2020 г. тенденции, които се очаква да се запазят и през 

следващите години, са следните:  

 Увеличение на участниците на пощенския пазар в сегмента НПУ;  

 Ръст в броя и приходите от куриерски услуги, генерирани от 

електронната търговия;  

 Ръст в броя и приходите от пощенските парични преводи;  

 Свиване на предоставяните услуги от обхвата на УПУ;  

 Увеличение на пазарния дял на историческия пощенски оператор БП в 

сегмента УПУ;  

 Развитие на инфраструктурата на пощенските оператори и на 

предлаганите от тях услуги, с цел подобряване на доставката на пратки и 

осигуряване на най-изгодните логистични решения за потребителите;  

 Засилване ролята на пощенските оператори в условията на извънредни 

ситуации при осигуряване на жизнено важни услуги на потребителите.  

2.2. Роля на производствения фактор труд, особености на факторните 

пазари, еластичност на търсенето и предлагането на труд, степен на 

зависимост на пазара на производствени фактори от пазара на стоки и 

услуги;  

Обемът на физическите писма намалява значително, особено през последните 

няколко години. Очевидно това води до загуба на приходи. По същото време 

дигиталните иновации, електронната търговия, събирането на данни и цифровите 
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идентичности са в основата на усилията на пощенските оператори да предлагат нови 

услуги, създават ефективност и адаптират техните организационна култура и стратегия 

за нуждите на цифровата икономика. Тези тенденции изискват различна пощенска 

инфраструктура, както и различни умения и модели на работа за пощенските 

оператори.  

Пощенските оператори са изправени пред неизбежна дигитална бизнес 

трансформация в ерата на цифровата икономика, индустрия 4.0 и технологичните 

иновации. И - тя се превърна в стратегически приоритет за операторите на пощенските 

услуги. 

Като драйвери на дигиталната трансформация в пощенски сектор са определени: 

 Цифровите данни: Интернет на нещата, Големите данни /Big data/, 

Маршрутизиране на бази данни; 

 Свързаността: Облачните изчисления, Широколентовия интернет, 

SMART технологиите; 

 Автоматизацията: Роботика, Дронове, Автономни превозни средства 

/ПС/; 

 Дигиталния потребителски достъп: Социалните мрежи, 

Мобилните/Интернет приложения, Електронната търговия. 

Някои от тях, каквито са широколентовият интернет, мобилните и социалните 

мрежи са в обсега на дългосрочните тенденции, започнали в началото на века. Други, 

като Интернет на нещата, или Big Data, въплъщават нова фаза, която ще повлиява все 

повече  пощенските стратегии в идващите години. 

Промените в пощенския пазар изискват пощенските оператори  да развият 

своите пощенски мрежи в различни посоки. Много от пощенските оператори смениха 

своите традиционни пощенски служби чрез аутсорсинг /Еконт/ и франчайзинг /Спиди/ 

на пощенски служби на трети страни и използване на тяхната пощенска 

инфраструктура за навлизане на нови пазари, напр. финансови услуги, застрахователни 

услуги или търговия на дребно с висока стойност. 

Във връзка с внедряването на дигиталните технологии в пощенския сектор, 

Всемирният пощенски съюз /UPU/ класифицира електронните пощенски услуги в 
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четири групи: Електронна поща и Електронно правителство, Решения за електронно 

финансиране и плащания, Електронна търговия и Поддържащи услуги. 

Електронна поща и Електронно правителство: включват комуникация, 

бизнес и държавни услуги, доставяни на клиенти чрез ИКТ, по-конкретно: Пощенска 

електронна  кутия, Онлайн директна поща, Пощенска препоръчана електронна поща, 

Електронни карти, Онлайн бюро, Електронно фактуриране, Хибридна поща,  

Електронна пощенска сертификация, Цифров подпис, Услуги за цифрова идентичност, 

Услуги за удостоверяване, Дигитален архив, Електронно здравеопазване, Електронна 

администрация, Онлайн поръчки/заявки/регистрации. 

Решения за електронно финансиране и плащания: услуги, предоставяни от 

пощенски оператори до крайни клиенти, използващи ИКТ, включват: Онлайн акаунт 

управление, Електронни парични преводи, Онлайн плащане на сметки, Различни 

приложения за плащания, Услуги за плащания за електронна търговия. 

Електронна търговия: услугите за електронна търговия се състоят от покупка 

и продажба на продукти и услуги, използващи ИКТ- обработка и доставка на артикули, 

закупени физически, или по електронен път. Включват: Онлайн магазин за филателни и 

пощенски продукти, Портал за онлайн пазаруване на пощенски услуги, Онлайн 

митническа декларация, Интегриране на пощенска мрежа за услуги със сайтове на 

търговци, Отчети за ефективност и анализи, Виртуален международен адрес, 

Изчисляване на прогнозни общи разходи за разтоварване, Онлайн управление на опции 

за доставка на документи/стока. 

Поддържащи услуги: широко достъпни услуги, предоставяни от пощенските 

оператори на крайни клиенти, използващи ИКТ . Те предполагат добавена стойност и в 

повечето случаи са безплатни. Тази група включва следните услуги: Обществен 

Интернет точка за достъп в пощенските станции, Онлайн информация за услуги и 

тарифи, Онлайн търсене, Онлайн контакт и обслужване на клиенти, Проследяване , 

Електронно известяване, Онлайн промяна на адрес, Задържане на доставка на поща 

онлайн, Фактуриране на електронна поща, Цифрови пощенски разходи, Цифрови 

персонализирани пощенски разходи. 
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Най-бързо развиващите се услуги в Европа са електронно уведомяване, 

електронна търговия, електронни административни услуги и др. По вид услуги в 

проценти са както следва: от 22% през 2010 г. до 77% през 2018 г/, онлайн пазаруване 

по пощата: 25% до 41%, онлайн промяна на адрес: от 6% до 35%, задържане на 

доставка на поща онлайн: от 0% до 24% и електронното администриране: 6% до 18%. 

Проучването на резултатите показва, че услугите от тези категории не са широко 

разпространени у нас.  

В България е изградено портфолиото от услуги за електронно правителство, 

състоящо се от три продукта: хибридна поща, електронна пощенска кутия и електронна 

карта. 

Електронните финансови услуги също са много ограничени в България. 

Електронният превод, услуга отнасящи се до традиционния основен бизнес на повечето 

пощенски оператори в световен мащаб, е най-развитата цифрова финансова и платежна 

услуга в Европа и в България. 

И в Европа, и в България най-разпространените са така наречените поддържащи 

услуги. Повече от половината от българските пощенски оператори предоставят 

разнообразие от такива електронни услуги. 

Във връзка с Ковид-19 кризата, Всемирният пощенски съюз дефинира следните 

опростени сценарии за бъдещето на пощенския сектор: 

 Песимистичен сценарий: характеризира се с влошаване на 

макроикономическата ситуация - силен недостиг на работна ръка,  фирмите не са в 

състояние да произвеждат, или доставят стоки на нивата преди кризата. При този 

песимистичен сценарий пощенските оператори ще бъдат радикално засегнати със 

значително намаляване на техните оперативни приходи и перспективи за растеж, което 

от своя страна предизвиква по-малко инвестиции и забавено възстановяване.  

Вероятността такъв сценарий да се материализира ще се определя от степента на 

загуба на доходи, пред която са изправени домакинствата, нивото на използване на 

интернет и способността на пощенските услуги да достигнат до всички слоеве от 

населението в контекста на ограниченията от страна на предлагането.  
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Промени в навиците на потребителите също могат да играят определена роля в 

бъдеще, по-специално относно закупуването на стоки и услуги, произведени „по-близо 

до дома“: кризата с Ковид-19 предизвика нарастващо осъзнаване от потребителите, че 

продуктите, които обикновено консумират, могат се доставят в много далечни страни 

 

 Реалистичен сценарий: Мерките за обществено здраве постепенно се 

облекчават и/или населението се адаптира към новите обстоятелства, икономическите 

дейности се възобновят по-бързо. Публичните власти предоставят известна степен на 

икономическа подкрепа на бизнеса и домакинствата, макар и недостатъчна, за да 

позволят на последните да поддържат нивата на търсене и предлагане отпреди кризата. 

В този сценарий кризата измества покупките към онлайн канала, въпреки спада 

в разходите на домакинствата, а търсенето на колети се увеличава с бързи темпове. 

Нарастването на обема на колетите и логистиката действа като автоматичен 

стабилизатор на пощенските приходи. Въпреки че може да не компенсира напълно 

потенциалната загуба в сегмента на писмовната поща, той осигурява постоянен поток 

от ликвидност, който помага на пощенските оператори да преодолеят кризата.  

 

 Оптимистичен сценарий: В този трети сценарий макроикономическата 

ситуация е по-малко строга. Недостигът на работна ръка е ограничен по обхват, размер 

и продължителност, създавайки само временна неспособност за производство или 

доставка на стоки. Силната обществена подкрепа за бизнеса и домакинствата позволява 

по-нататъшно стабилизиране на търсенето и предлагането. Благодарение на високото 

ниво на развитие на пощенските услуги в страната преди кризата, пощенските 

оператори са в състояние бързо да увеличат предлагането, за да отговорят на 

нарастващото търсене на колети, което води до увеличено използване на пощенския 

канал.  

В този сценарий, най-оптимистичния, нарастването на дейностите в колетните 

пратки и логистиката ще продължи много по-дълго, благодарение на трайна промяна в 

навиците на потребителите и постоянното заместване на офлайн покупките с онлайн. 

По този начин дългосрочната тенденция за нарастване на колетите се ускорява, 

осигурявайки на пощенските оператори допълнителни източници на приходи, което от 

своя страна им позволява да инвестират в своята структурна трансформация. 
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През м. декември 2021 г. се проведе Конференция на UNI GLOBAL UNION и 

POST EUROPPE: „Светът на труда в пощенския сектор през 2030 г.“ в която бяха 

дефинирани 5 потенциални сценарии с 4 основни характеристики: 

 Сив сценарий “Стандартизирано общество“/ Standardized Society/: 

o Пощенски сектор – пощенските оператори се превръщат в 

социални платформи, разширява се портфолиото на услугите / ползване на 5G, 

услуги на електронното правителство/, оферти чрез смарт данни, намаляване на 

персоналния екологичен отпечатък; 

o Трудова заетост – висока степен на автоматизация, нови форми на 

обучение, ниско ниво на трудова заетост, по-добър баланс труд-личен живот; 

o Социален диалог – нови инструменти /виртуални срещи, 

използване на платформи с ИИ и големи данни/, машинно обучение, основни 

теми: човешкият аспект на труда; 

o Общество –висока степен на прозрачност на управлението, 

устойчивостта – основна грижа, данните се ползват като публична услуга, 

наложени строги регулативни мерки от правителството, бавен икономически 

растеж. 

 

 Розов сценарий „Ехо камера” / Echo Chamber/:  

o Пощенски сектор – поява на нови „играчи“, фокус върху селските 

общности, висока степен на автоматизация, заплаха от климатични промени; 

o Трудова заетост – липса на временни договори / неясно бъдеще, 

облачна работа/, висока степен на гъвкавост, сътрудничество човек-машина, 

дигитален контрол на операциите; 

o Социален диалог – децентрализирана логическа структура, 

локални само-организирани групи на работещите, нов стандарт, или липса на 

такъв в преговорите, липса на реален диалог; 

o Общество – липса на аргументация за сметка на скандални 

провокации, социална изолация /липса на социална емпатия/, свръх консумация, 

бързи технологични промени и висока степен на дигитализация, цинично 

отношение към държавните институции. 
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 Син сценарий „Адаптивно общество“/Adaptable society/: 

o Пощенски сектор – нови бизнес екосистеми, нови „играчи“; 

развитие на поддържащите услуги; 

o Трудова заетост – висока степен на дигитализация, високи 

изисквания към компетенциите и уменията, фрагментирана и поляризирана 

работна ръка, противоречие - традиционни versus дигитални професионални 

умения;  

o Социален диалог – опит за интегриране на  новите играчи, 

нарастваща ангажираност към екосистемите, учене през целия живот, развитие и 

налагане на колективни КТД , фокус – справедливо разпределение на 

печалбите; 

o Общество – повишено консуматорство, намаление на популизма 

във вътрешнодържавните  отношения, силно икономическо развитие 

придружено  с растящо неравенство, еволюция на процесите вместо революция, 

слаба политическа власт, динамичен пазар, не-овладяване на климатичните 

промени. 

 

 Лилав сценарий „Общество на порочен кръг“ /Vicious cycle society/: 

o Пощенски сектор – един основен „играч“, бюджетни ограничения, 

„ренесанс“ на писмовната поща, запазване на локалните пощенски офиси;  

o Ниска степен на трудова заетост, страх за загуба на работни места, 

голяма част от длъжностите са в нископлатения сегмент; 

o Социален диалог –страх от масови уволнения, засилена 

поляризация- липса на солидарност, провал на социалния диалог ; 

o Общество – протекционизъм- връщане на традиционната 

писмовна поща, ренесанс на аналоговата технологии за сметка на дигиталната. 

 

 Оранжев сценарий „Иновативно общество“ / Innovative society/: 

o Пощенски сектор – диверсификация на продуктовото портфолио, 

автоматизацията в помощ на работещите, премахване на бариерите между 

секторите; 
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o Трудова заетост –разнообразни форми със специфична защита, 

масивно инвестиране в обучение, доживотен достъп до обучение и 

професионална квалификация; 

o Социален диалог –включване на всички „актьори“, използване на 

дигитални инструменти за преговори, разцвет на социалния диалог – засилване 

на ролята и влиянието му; 

o Общество – гражданското общество – добре информирано, 

политически ангажирано, обгрижено със социални услуги; проактивно 

държавно регулиране, внедряване на иновации и нови технологии, намаляване 

на  неравенството, включване на населението в дейностите за икономически 

растеж.  

 

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА  

 

 Силни страни Слаби страни Възможности 

 

  

Заплахи 

А. 

вътреш

на 

среда 

/в 

БП 

ЕАД/ 

1. Фирмата е  

национален пощенски 

оператор със 100% 

държавна собственост,  

с финансова подкрепа 

на държавата за УПУ; 

2. В нея 

функционира работещ 

орган за социален 

диалог  /Съвет за 

социално 

партньорство/ - 

подписва се 

двугодишен КТД с 

раздел „Обучение“; 

1. Лоши 

финансови 

резултати – нисък 

потенциал, за 

инвестиции в нови 

технологии; 

2. Липса на 

визия  -/сценарии/ за 

развитието на 

фирмата в 

следващите 3,5 

години; 

3. Застаряващ 

персонал – липса на 

интерес към 

1. Развита 

Платформа за онлайн, 

обучение; 

2. Участие в 

европейски проекти за 

дигитално обучение на 

някои длъжности от 

сектора; 

3. Ангажимент на 

синдикатите за 

информиране за 

необходимостта от 

цифрово обучение и 

обучаване за он-лайн 

работа; 

1. Нисък брой на 

работещи с подходящо 

образование с цел 

дигитално 

надграждане; 

2. Незаинтересован

ост, липса на интерес 

за цифрово ПОО, 

предвид , че не е 

обвързано с финансови 

стимули и 

сертифициране; 

3. Трудно 

осъществимо 

дигитално обучение в 
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3. В структурата й 

има - специализиран 

ИТ отдел с 

професионални 

експерти; 

4. Съществува 

експертиза за 

внедряване на проекти 

/ национални и 

европейски/, свързани 

с обучение на 

персонала; 

5. Създаден е 

оборудван център за 

обучение на персонала; 

6. Разработени и 

внедрени са софтуерни 

програми за 

работещите на гише; 

7. Внедрени са 

нови технологии и е 

обучен персонал в 

БРСЦ; 

8. Има участие  в 

проекти на UNI Global 

Union, свързани с 

цифровото обучение на 

персонала; 

9. Ползвани са 

добри практики за 

цифрово обучение и 

програми от колеги в 

ЕС; 

технологични 

нововъведения; 

4. Ниски 

заплати – липса на 

мотивация за 

усвояване на нови 

знания и умения; 

5. Липса на 

схема за неформално 

обучение и 

сертифициране с цел 

кариерно и 

финансово развитие; 

6. Липса на 

хардуерно 

оборудване в 

малките населени 

места; 

7. Липса на 

информация за 

новите 

технологични 

иновация в сектора. 

8. Неучастие с 

проекти от 

националните 

грантови програми 

за развитие на 

човешките ресурси; 

9. Липса на 

конкретни 

изисквания за 

дигитални умения и 

4. Развита мрежа от 

пощенски станции; 

5. Предложението на 

преговарящите партии, 

респективно новото 

правителство, за 

засилване ролята на БП 

в реализиране на 

електронното 

правителство, чрез 

предоставяне на е-

административни 

услуги,  ползвайки 

мрежата от пощенски 

станции на фирмата. 

малките населени 

маста; 

4. Липса на 

подходящи 

преподаватели; 

5. Нежелание за 

участие в он-лайн 

обучение; 

6. Невъзможност 

на работодателите да 

реализират обучението 

и последващ 

ангажимент за 

сертифициране, 

допълнително 

заплащане и пр. 

7. При он-лайн 

ПОО – не съществува 

механизъм за 

верифициране и 

сертифициране на 

обучението. 
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10. Проведени са 

сесии от единия от 

синдикатите в нея - 

СФС  за  он-лайн 

работа и обучение по  

политиките на ЕС за 

дигитално обучение на 

членовете им;  

11. Провеждат се 

информационни дни за 

националната политика 

за дигитално обучение 

– от СФС; 

12. Провеждат се   

международни форуми 

/ семинар/ за добри 

практики за дигитално 

обучение на длъжност: 

куриер – доставка на  

пощенски пратки с 

координатор УНИ; 

13. СФС участва в 

проекти за дигитално 

обучение на 

работещите в сектор 

телекомуникации с 

възможност 

екстраполация на 

добри практики; 

компетенции към 

длъжностите от 

страна на НАПОО; 

 

Б. 

Вътре

шна 

среда 

1. На пощенския 

пазар в страната 

доминират куриерските 

услуги, извършвани 

1. Голям брой 

пощенски оператори 

без координация и 

колаборация между 

1. Доминиране на   

електронната 

търговия; 

2. Ползване на чужд 

1. Продължаване на  

пандемията – 

влошаване 

възможностите за 
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/нацио

нален  

пощен

ски 

пазар / 

предимно от млади 

хора с добро ниво на 

дигитални умения – 

подходяща основа за 

надграждане; 

2. Нараства делът на 

електронната търговия 

– повишаване 

изискванията към 

дигиталните умения на 

работещите в сектора; 

3. Навлизат нови 

оператори в сектора, 

които използват 

платформи, базирани 

на изкуствен интелект- 

задължение за 

придобиване на  

дигитални умения и 

компетентности; 

4. Национални  

фирми, разполагат със 

собствени обучителни 

центрове – ЕКОНТ за 

длъжността „Куриер“; 

5. На пазара има вече 

и представители на 

чуждестранни 

оператори с експертиза 

за обучение на 

българския персонал 

вкл. за получаване на 

висше образование с 

тях; 

2. Липса на КТД на      

секторно ниво; 

3. Липса на единни 

изисквания за 

дигиталните  умения 

и компетенции за 

отделните 

длъжности в 

пощенския сектор на 

национално ниво / в 

момента се подготвя 

списък за 

изискванията само 

към длъжността 

„куриер“ в НАПОО;  

4. Липса на 

социален диалог с 

работодателската 

организация в 

сектора. 

5. Липса на 

информация/интерес

/експертност за 

участие в 

националните 

програми за 

повишаване 

квалификацията на 

работещите в 

сектора; 

6. Липса на 

достоверна 

опит и добри практики 

като елементи на 

световната пощенска 

мрежа;  

3. Иновациите в 

крайните устройства 

(например 

смартфоните) 

стимулират 

електронната търговия 

и предлагането на 

разнообразни методи за 

доставка на пощенски 

пратки. 

4. Повишени 

изисквания на 

клиентите, 

стимулиращи 

цифровото обучение; 

5. Навлизане на 

чуждестранни 

оператори/FedEx, DHL/ 

с добри финансови 

възможности и култура 

за обучение на 

работещите в тях; 

 

ефикасно обучение; 

2. 

Невъзможност/липса 

на умения за участие в 

национални и 

международни проекти 

от малките фирми; 

3. Невъзможност за 

осигуряване на 

оборудване за он-лайн 

обучение; 

4. Нежелание на 

работодателите да 

обучават персонала си; 

5. Трудно 

официализиране/ 

сертифициране на 

придобитите дигитални 

умения и компетенции 

с цел мотивиране и 

повишаване на 

заплатите на 

обучените; 

6. Невъзможен достъп 

до всички оператори на 

пазара, поради липса 

на контакти. 

7. Само 11% от хората 

в България имат над 

средното ниво на 

дигитални умения. Над 

50% нямат базови 

дигитални умения.   
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включени предмети за 

цифрови умения – DHL 

България;   

  

информация/статист

ика за заетите на 

пощенския пазар 

лица, вкл. по 

длъжности;  

7. Липса на 

лицензирани 

центрове от НАПОО 

за  специфично 

дигитално обучение 

на заетите в 

пощенските услуги и 

логистика работещи; 

8. Липса на 

програми и 

квалифицирани 

обучители 

специфичното 

дигитално обучение 

на съответните 

длъжности в 

сектора; 

 

В. 

Външн

а среда 

– пазар 

ЕС 

1. .Интензивно 

въвеждане на нови 

технологии в 

пощенския сектор на 

световно ниво:  

2. Разработване на 

сценарии за развитието 

на сектора с цел 

планиране и 

изработване на 

стратегии и визии; 

1. Не еднакво 

внедряване на 

новите технологии в 

пощенските 

оператори в 

различните страни, 

като елемент от 

световната пощенска 

мрежа; 

2. Повечето 

национални 

1. В Плана за 

възстановяване и 

устойчивост има 

условие 20% от 

отпуснатите средства 

да бъдат заделени за 

развитието на 

дигитализацията и 

STEM центрове. 

Средствата ще бъдат 

нужни, за да може да се 

1. България е 

определена като  

„аутсайдер“ в рамките 

на Европейския съюз, 

като само 29% от 

гражданите имат 

базови или над 

средните познания при 

работа с дигитални 

технологии. Процентът 

на хората с подобни 
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3. Включване на 

социалните партньори 

в Европейски проекти 

за обучение на 

пощенския персонал; 

4. Засилване 

ролята на социалния 

диалог в дигиталния 

трудов свят; 

5. Силно влияние на 

политиките на ЕС в 

областта на 

дигитализацията; 

6. Съществуват 

единни европейски 

регулации за развитие 

на дигитално 

общество; 

7. Разработени са 

единни европейски 

стандарти, 

осигуряващи 

интероперабилност на 

информационните 

системи; 

8. Създадени са 

възможности за 

участие на български 

обществени и частни 

организации в 

съвместни проекти 

европейски партньори; 

9. Реализират се  

пощенски оператори 

са държавни, а  

местните куриерски 

компании в по-

малки държави, не 

биха могли да бъдат 

конкурентоспособни 

в инвестирането в 

новите дигитални 

технологии. Това 

може да доведе до 

глобализиране на 

този тип услуги и 

съсредоточаването 

им в няколко 

водещи световни 

бранда. 

3. Неравномерно 

покритие с 

високоскоростен 

Интернет – наличие 

на регионални 

дисбаланси;  

4. Единната мрежа 

на държавната и 

общинската 

администрация не 

осигурява 

свързаност до 

всички държавни и 

общински 

административни 

структури;  

адаптираме към новите 

условия. В Плана за 

възстановяване и 

устойчивост се планира 

да се отделят 500 млн. 

лв., за създаване и 

развитие на базови 

дигитални умения. 

Предвижда се общият 

брой на хората, които 

ще се възползват от 

това финансиране 

да надхвърли 600 000 

души. 

2. Глобализацията 

позволява бърз обмен 

на добри практики, 

работещи модели и 

избягване на грешни 

решения; 

3. Широко 

разгръщане на мрежите 

за достъп от следващо 

поколение в 

напредналите 

пощенски оператори. 

4. Възможност за 

развитие на българския 

пазар като част от 

глобалния пазар за 

бъдещите Интернет 

приложения и базирани 

на тях 

възможности намалява 

в България. /Това може 

да се дължи на много 

фактори – емиграция 

на квалифицирани 

кадри, смяна на 

методологията за 

отчитане на този 

показател в страната и 

др./ 

2. Дисбаланс в 

дигиталното ниво на 

умения и компетенции 

в различните пощенски 

оператори; 

3. Неясно развитие на 

епидемиологичната 

обстановка в света. 

4. Увеличена 

конкуренция между 

местни и чуждестранни 

работници; 

5.  Повишена 

вътрешна миграция – 

от места с висок 

стандарт към такива с 

по-нисък; 

6. Технологизацията в 

идентифицирането, 

сортирането, преносът 

на пратките с 

изкуствен интелект и 

Интернет на нещата и 
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възможности за обмяна 

на опит в развитието на 

информационните 

системи, особено на 

тези, касаещи е-

управлението; 

10. Наличен достъп 

до европейски 

програми за развитие и 

усвояване на ИКТ; 

11.Създаден достъп 

до европейски фондове 

за развитие; 

12. Съществува 

сравнително висока 

степен на достъп до 

високоскоростен 

Интернет за 

съществена част от 

обществото, 

включително държавна 

и общинска 

администрация, както и 

гъсто-населените 

райони; 

13. Демонстрирана 

политическа воля а 

ускоряване на 

темповете на развитие 

на е-управлението; 

14. Наличие на ИКТ 

клъстери, които могат 

да бъдат използвани 

5. Голямо 

разнообразие на 

информационните 

системи на 

държавната и 

общинската 

администрации;  

6. Малък брой на 

публичните 

електронни услуги, 

които се предоставят 

изцяло онлайн;  

7. Липса на 

трансгранична 

оперативна 

съвместимост на 

информационните 

инфраструктури за 

услугите с важно 

икономическо и 

социално значение;  

8. Изоставане във 

въвеждането на 

електронни 

обществени 

поръчки;  

9. Ниско ниво на 

дигитална 

грамотност на 

населението и 

спрямо стандартите 

за средна такава за 

ЕС;  

висококачествени е-

услуги; 

5. Ускореното 

развитие на 

държавните и 

общинските 

информационни 

системи като 

приложения за 

многократна употреба; 

6.Използване на 

информационните 

компоненти от 

държавните и 

общинските 

информационни 

системи за създаване 

на широко обхватни 

приложения в 

различните публични 

сектори – 

здравеопазване, 

образование, творчески 

сектори;  

7.Използване на 

информационните 

компоненти от 

държавните и 

общинските 

информационни 

системи за създаване 

на приложения с ниска 

себестойност за МСП;  

доставката чрез роботи, 

автономни превозни 

средства и дронове 

може да доведе до 

редуциране на 

ангажираните в сектора 

с около 60% до 2035 г. 

4. Заплахата от 

търговските вериги, 

които създават 

собствени 

департаменти за 

доставка. 

5. Дигитално 

„изключване” на 

отдалечените, слабо-

населените и селските 

райони и хората в 

неравностойно 

положение ще намали 

тяхната 

конкурентоспособност 

и ще задълбочи 

дисбалансите в 

икономиката и 

социалното 

неравенство;  

6. Без адекватна ИКТ 

инфраструктура и е-

управление - бизнес 

средата няма да може 

да бъде съществено 

подобрена и общият 
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като локомотиви за 

регионална 

интелигентна 

специализация в 

България; 

15. Създадена 

практика за високо 

ниво на използване на 

електронни услуги от 

част от бизнеса; 

 

10. Ниско ниво на 

използване на 

интернет в 

отдалечените, слабо-

населените и 

селските райони и от 

хората в 

неравностойно 

положение;  

11. Ниско ниво на 

използване на 

публични 

електронни услуги 

от населението;  

12. Ниско ниво на 

инвестиции в ИКТ 

от предприятията, 

особено от МСП;  

13. Хроничен 

недостиг на ИКТ 

специалисти;  

14. Силна 

концентрация на 

ИКТ бизнеса в 

столицата и най-

големите градове;  

15. Недостатъчно 

прилагане на 

всеобхватна 

публична политика, 

насочена към 

насърчаване на 

икономически 

8.Развитие на ИКТ 

клъстери в регионите 

за постигане високи 

нива на дигитализация 

и по-висок 

интелигентен растеж 

на регионите;  

9. Привличане на 

външни експерти от 

областта на ИКТ, в т.ч. 

и от българската 

диаспора;  

10. Ангажиране на 

голям брой ИКТ 

специалисти 

изработване и 

провеждане на 

политики в областта на 

дигитализацията;  

11. Получаване на 

достъп до добрите 

европейски практики и 

прилагането им. 

ИКТ потенциал за 

растеж и няма да може 

да се оползотворява 

изцяло;  

7. Неработещата 

екосистема за 

иновации (наука-

образование-иновации) 

би довела до 

ограничено 

оползотворяване на 

научните изследвания 

и иновациите за 

повишаване на 

конкурентоспособност

та на индустрията, 

изтичането на мозъци 

ще продължи;  

8. Без мащабна 

подкрепа на малките 

фирми за пощенски и 

куриерски услуги за 

въвеждане и 

използване на ИКТ 

потенциалът им за 

растеж и разширяване 

на пазарите им ще бъде 

ограничен;  

9. Изтичане на знания 

и технологии;.  

10. Влошаване на 

цялостната бизнес 

среда и липсата на 
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растеж на базата на 

знания и иновации;  

16. Внедряване на 

ИКТ: Ниско ниво на 

автоматизация, 

внедряване и 

използване на ИКТ в 

компаниите и 

администрацията;  

17. Липса на 

единни стандарти, 

осигуряващи 

оперативна 

съвместимост, като 

например е-фактура;  

 

човешки капитал.  

 

 

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА  

1. Демаркация с проектите/програмите и политиките, осъществени в 

икономическа дейност 53 „ Пощенски и куриерски дейности“ от 

Европейската комисия, европейските социални партньори и българските 

институции,  неправителствени организации, работодатели и др. 

1.1 Проекти и „добри практики“ за дигитално обучение на работещите в 

пощенския сектор на ниво ЕС: 

 Държавна политика в La Poste - фирмата се стреми да остане лидер в 

областта на дигиталната трансформация на пощите, като приоритетно прилага масово 

въвеждане и повишаване на дигиталната култура на своите служители. Плановете са  

до 2025 г. 100% от пощенските служители да минат на дигитално обучение с помощта 

на модул за електронно обучение. 40 000 мениджъри и търговци ще бъдат обучени за 

използване на изкуствения интелект за своите професионални задачи, а общо 5000 

пощенските служители ще бъдат обучени, да добият експертиза по големите данни. 
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За своите клиенти La Poste е изградил Laposte.fr сайт на френски, който вече се 

посещава от 25 милиона потребители всеки месец. В бъдеще, той ще се превърне в 

референтна отворена платформа за всички видове пратки. Ще предлага всичко, от 

което се нуждае частен или бизнес клиент, за да изпрати своите пратки, и ще бъде 

свързан с платформите на партньорите и клиентите на La Poste.100% от пощенските 

продукти и услуги както за частни, така и за бизнес клиенти ще бъдат 

дигитализирани и достъпни чрез Интернет до 2025 г. 

  Примерът на Deutsche Post DHL Group /Германия/ - лидер в 

професионалното обучение в сектора на куриерските услуги, логистиката и транспорта. 

Около 2000 места за професионално обучение са налични в цяла Германия, обхващащи 

всички видове квалификации. Обучителните програми включват повече от двадесет 

професионални области в шестнадесет дуални курса на обучение. 

В областта на бизнес администрацията Deutsche Post DHL Group предлага 

обучение в области като спедиция и логистика, и услуги за управление на недвижими 

имоти, както и нови, ориентирани към бъдещето възможности за кариера като 

специалисти по дигитален маркетинг, ИТ системи.  

Deutsche Post DHL Group също така предлага комбинация от обучение във 

фирмата и академично обучение в университет, или колеж с дуална програма за 

обучение. Стажантите могат да избират измежду шестнадесет интегрирани 

образователни програми по бизнес администрация, инженерство и ИТ. 

2. Документално проучване за сектора свързано с дигиталните технологии 

на национално и международно ниво. 

 

Съвременните информационни и комуникационни технологии, използвани в 

пощенската сфера, дават възможност за предоставяне на нов тип услуги като достъп до 

Интернет в пощенските станции, развитие на електронната търговия, усъвършенстване 

на сортировъчните процеси, продажба на пощенски марки и пликове чрез автомати, 

електронно таксуване на стандартни кореспондентски пратки, внедряване на нови 

услуги и други. 
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Възходът на електронната търговия, особено на трансграничната електронна 

търговия, /която даде достъп до стоки и услуги от цял свят на конкурентни цени/, още 

преди пандемията, преформатира драматично именно пощенската и куриерска 

индустрия, но и даде шанс за тяхното задържане на пазара.  

 

Пощите и повечето компании за доставка на пощенски и колетни пратки 

започват да инвестират в иновативни технологични решения, за да осигурят свързана 

от начало до край логистика. Някои от тях включват проследяване в реално време, 

автоматизация на дистрибуцията, интелигентно управление на пратки и активи, както и 

по-добро управление на данните чрез използването на инструменти за визуализация: 

 

2.1 Примери за дигитални иновации в ЕС и света: 

 DHL е въвел използването на дронове, като един дрон  може да лети със 

скорост 60 км/ч на разстояние до 30 км; има 8 витла и може да превозва до 5 кг 

товар. Има и такива хеликоптери с едно витло, които могат да доставят до 5 кг на 

разстояние до 180 км и могат да кацат на много малка площ, където няма писти. Той 

използва изкуствен интелект и машинно обучение за навигация, в случай че 

възникнат непредвидени ситуации – откриване на летящи препятствия (други 

дронове, самолети, птици), но и на фиксирани (кабели, клони, въжета за пране), 

които могат да пречат. Дроновете работят с електричество, така че биха били по-

екологични от тези, задвижвани с бензин.  Amazon, Wal-Mart, Alibaba и La Poste - 

всички те  инвестират в дронове за доставка. Google и Darpa правят собствени 

разработки. 

 

 Нишата за доставка до последния километър е огромна. Във Франция 

това съответства на 20% от трафика, 25% от емисиите на CO2 и 30% от общите 

разходи за доставка. La Poste обявява създаването на първата редовна търговска 

линия за доставка на колети с дрон. Провежда се във Вар /Югоизточна Франция/. 

Дронът се вдига от специално оборудван камион, когато е на местоназначението, той 

доставя пакета в защитен терминал за получаване, след което се връща на мястото на 

заминаване.  
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Дронът се управлява от DPD Group- международната мрежа за доставка на 

колети на GeoPost, дъщерно дружество на La Poste. 

 

 Руската държавна пощенска компания „Почта России“ започна доставки 

в Москва и околностите с роботи, разработени от „Яндекс“. Доставките, извършвани 

с роботите, струват една рубла. Общо 36 устройства с размери на куфар вече 

извършват доставки в 27 пощенски станции в столицата Москва. Получателите 

могат да изберат този вид услуга чрез приложение за телефони с операционната 

система „Андроид“. Чрез него те могат и да проследяват движението на роботите и 

да получат пратката. 

 

 Swiss Post използва роботи Starship за доставка на колети до клиенти в 

продължение на три месеца и те не са причинили никакъв инцидент или проблем.  

 

 През 2017 г. пилотната пощенска услуга Omniva в Естония внедрява 

роботи за доставка на пощенски пратки в столицата Талин и по време на тестване е 

доставила общо 1166 колети. За да се намалят основните транспортни разходи, е 

необходимо да има достатъчен брой хора, живеещи в района, които ползват тази 

услуга; 

 

 3-D печат, на канцеларски материали, смартфони, бижута, бельо е 

внедрен в   няколко пощенски офиса на La Post / Франция/; 

 

 Автономни превозни средства с ИИ вече се използват в пощенските 

оператори на  /Германия и  Естония/; 

 

 Swiss Post си решава предизвикателствата на свързаността в 

отдалечените райони, като създава устройство за оптична идентификация, 

захранвано от батерии, което доставя на потребителите и бизнеса пощенски услуги 

при поискване с едно натискане на бутон. Същата услуга предлагат и френските 

пощи. Компанията за IoT свързаност Sigfox  прави пилотен проект с Groupe La Poste, 

за нова услуга, която позволява на фирми и физически лица да поръчват серия от 

пощенски услуги с натискането на един бутон; 
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 „Катерещият“ се робот, наречен Skypod , работещ в Amazon, може да се 

изкачи на рафта, за да събере поръчаните стоки. Skypod се движи автономно, за да 

търси продукти на стелажи с височина до десет метра. Благодарение на тях Amazon 

може да съхранява пет пъти повече стоки на рафтовете си и печалбата в 

производителността спрямо времето се умножава по 4. Роботът може да обработва 

400 пратки на час и да пренася до 30 кг наведнъж със скорост от 16 км/ч. Той ползва 

лазер за навигация, за да се движи из склада свободно и да попречи на евентуален 

сблъсък с друг робот. Зарежда се почасово, за да може да работи 24/7 .  

Amazon разполага и с 45 000 робота в своите различните складове. Това са 

роботи, които придвижват рафтовете към операторите. Те циркулират по таректории 

на пода, покрити със специфични кодове, които им позволяват да идентифицират 

позицията си и да се  транспортират към рафтовете, съдържащи съответните 

артикули. Всеки робот може да носи до 500 кг и има автономност от 4 до 5 часа, 

само за 5 минути зареждане. Благодарение на това Amazon намалява човешкия труд 

в склада със 70%. 

 

 Португалската пощенска служба използва роботите TugBot  в центъра за 

обработка на колети. Те работят 24 часа на ден, без да зависят от климатични 

условия, осветление или  количеството товар, който е пренесен през деня. Резултатът 

е производителност и качество на изпълнение на задачите, които надминават 

ефективността от човешкия труд. Използването им създава по-добра ефективност на 

работните станции, премахва пренатовареността на работниците, предотвратява 

професионалните злополуки и помага на оператора при изпълнението на най-

тежките и повтарящи се задачи; 

 

 Базираната в САЩ стартираща компания Steamchain  предлага 

блокчейн платформа, която опростява процесите на плащане, използвайки своята 

система за интелигентни договори за световна търговия. Интелигентните договори  

позволяват B2B плащания и предотвратяват измами, като предоставят неизменяем 

запис на всички транзакции. Също помагат за минимизиране на разходите за 
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колебания на валутата, в допълнение към елиминирането на разходите за 

конвертирането й. 

 

 Полският стартъп Linker работи върху B2B облачна платформа за 

изпълнение, която предоставя логистични услуги за компании за електронна 

търговия. Платформата предлага инструменти за подобряване на етикетирането на 

продуктите и услугите за доставка, докато дигитализира доставката. Linker 

предоставя инструменти за изпълнение в складове и съоръжения за доставка. 

 

 Южнокорейската стартираща компания Mars Auto разработва софтуер за 

самоуправляващи се превозни средства, за да осигури превоз на пратки без шофьор. 

Софтуерът, базиран на изкуствен интелект, предлага инструменти за картографиране 

на околността, контрол и насочване на превозните средства до правилния товарен 

отсек. Софтуерът помага на корабните компании да доставят товари по ефективен, 

надежден и безопасен начин без намесата на водач. 

 

 Български стартъп в производството на дронове за трансгранични и 

междуградски доставки, си сътрудничи с един от лидерите в логистичния и 

куриерски сектор, какъвто е DHL. Част от целите на този тип технология е да 

превърнат транспорта на стоки в по-бърз и по-евтин. Той ще става все по-малко 

зависим от човешкия фактор и трафика в градовете. 

 

2.2. Дигитални иновации в “Български пощи” ЕАД  

 

Като корпоративна компания със специфичен предмет на дейност в областта на 

пощенските услуги, БП стартира изграждането на информационната си система през 

1997 г. 

Към настоящия момент корпоративната инфраструктура се състои от 

Национален информационен център в Централното управление /ЦУ/ на БП ЕАД и 28 

регионални информационни центрове, което позволява комуникационна свързаност 

между всички териториални поделения на БП ЕАД.  
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През 2005 г. започва изграждането на регионална инфраструктура в 

териториалните поделения. Построени са структурните кабелни системи във всичките 

126 броя районни пощенски станции и се реализира тяхното поетапно присъединяване 

към корпоративната инфраструктура на дружеството. 

Реализацията на корпоративната информационна система позволява внедряване 

на съвременна интегрирана финансово-мениджърска система и е от стратегическо 

значение за запазване конкурентноспособността на БП ЕАД на вътрешния и световния 

пазар в контекста на новите технологии и Интернет. 

 

Следва:  

 Изграждане на интегрирано гише за автоматизация на услугите на гише 

чрез въвеждане на компютърна техника, електронни теглилки, бар-кодови четци и пост 

терминали; 

 Внедряване на система за регистриране и проследяване на пощенски пратки 

– IPS’96 (CAPERS) във всички офиси, които извършват EMS услуги с цел 

международните пощенски пратки да се обработват автоматизирано и да се осигури 

електронен обмен на информация между различните пощенски администрации; 

 Внедряване на системата “Simple” IPC съвместно с агенция “Митници” в 

коопериране с IPC. Целта е внедряване на ефективна система за предаване и обработка 

на пощенските митнически документи СN22 и СN23; 

 Въвеждане в експлоатация на система за диагностично наблюдение и 

контрол на трансграничните потоци (DACS). Системата дава възможност за включване 

на БП - ЕАД в контрола на качеството (прохождението на международните пощенски 

пратки), осъществяван с помощта на транспондери, антени и съвременно компютърно 

оборудване; 

 Внедряване на модел за разпределение на разходите по дейности и продукти 

(CAPS). Софтуерният продукт “Cost Allocation of Postal Services” осигурява 

възможности за прилагането на нов съвременен управленски подход, базиран на 

познаване на детайлизираните разходи за предоставянето на пощенските услуги по 

всички нива на йерархичната структура. С неговото окончателно внедряване БП – ЕАД 

ще отговори на изискванията на Европейската пощенска директива 97/67. 

 Предоставяне на услугата хибридна поща. Хибридната поща представлява 

съобщение, предавано и приемано по електронен път, което се доставя чрез пощенската 
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мрежа. Тя най-често се използва при еднотипни по вид съобщения като фактури, 

директна поща, банкови извлечения по сметки и др. 

 Оптимизация на работата с интегрираната финансово – счетоводна система 

“ТОНЕГАН” и добавяне на управленски функции. 

Проектът включва дейности по:  

o Внедряване на всички възможности на системата “ТОНЕГАН” във 

всички териториални поделения на БП - ЕАД, както и в ЦУ София; 

o Възлагане на разработка на управленски функции и добавянето им 

към съществуващата система, в резултат на което ще се подготви преминаването 

към автоматизирана финансово-мениджърска система. 

 Внедряване на компютризирана система за електронен обмен на 

информация и математически анализ на нарушенията по маршрута при транспортиране 

на пратки по въздушен път – “MARIA – 2001”; 

 Във фирмата са изградени изцяло или частично, специализирани софтуерни 

продукти, свързани с автоматизирането на: работата на гише - Абонамент; Ускорена 

поща; Обработка на записи; Инкасиране на суми и изплащане на пенсии и др. 

технологичните процеси - Обработка на пенсии; Обработка на парично-преводна и 

касова дейност; Обработка на безкасови записи; Изпращане на електронни съобщения; 

Обработка на данни за Мобилтел; Информационен масив на БП- ЕАД и др. 

 Екип на БП - ЕАД разработи и пусна в експлоатация специализиран 

програмен продукт VinBGPost, предназначен за автоматизиране и управление на 

дейностите, свързани с продажбата на винетни стикери в системата на БП - ЕАД. 

Софтуерният продукт реализира: автоматизиране на продажбите на гише; управление и 

контрол на движението на стикери между обектите; контрол на складовата наличност; 

изготвяне на счетоводни отчети; богат набор от справки, включително проследяване на 

движението и състоянието на всеки стикер. 

 

2.3. Примери за въведени дигитални технологии в съответната 

икономическа дейност през последните /две/ години. 

Още през 2016 г. в свой доклад относно прилагането на Директивата за 

пощенските услуги Европейският парламент посочва, че „в резултат от 

преструктурирането и въвеждането на нови дейности в сектора на пощенските услуги, 
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като например логистика, финансови услуги или телефония, може да се създават нови 

работни места; насочва вниманието към значението на обучението, допълнителното 

обучение и професионалната преквалификация с цел да се помогне на работниците да 

придобият професионални умения за 21-ви век, като например цифрови умения, и 

изтъква важната роля на социалните партньори в тази връзка; отбелязва, че успешните 

проекти за диверсификация на пощенските услуги в някои държави членки, 

включително увеличаване на финансовите услуги (например пощенски спестовни 

банки), услуги на местната администрация, предоставяне на цифрова и хибридна поща, 

както и доставка на колетни пратки от търговци на клиенти, предотвратиха масовата 

загуба на работни места; счита, че сред отговорностите на работодателя е да запознае 

по подходящ начин служителите с новите технологии, като например ИТ и 

приложенията за проследяване.“ 

Реализирани обучения в рамките на проекти:  

1. Проект “Социални иновации за развитие на човешките ресурси в 

Български пощи ЕАД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 

2007-2013 г.” от 01.03.2013 год. във всички Регионални управления на дружеството на 

територията на цялата страна е осъществена работата по Дейност 5 от проекта – 

“Провеждане на обучение на работното място на служители на Български пощи ЕАД, 

обслужващи клиенти”.  

Тази дейност си поставя за цел да формира основни компетенции у служители 

на “Български пощи” ЕАД, обслужващи клиенти, за по-ефективно изпълнение на 

професионалните им задължения, посредством иновативен модел на тяхното обучение 

на работното място.  

Тя е свързана с използването на капацитета на обучените обучители на възраст 

над 55 години. Тези обучители  провеждат обучение на работното място на 522 

служители на дружеството, работещи на длъжности, свързани с обслужване на клиенти 

– служител гише, касиер и др. За да се гарантира качество на обучението, то  се 

провежда чрез работа с малки групи и индивидуална работа на обучителите с 

обучаваните служители. На всички служители, успешно преминали през обучението, са 

издадени сертификати, удостоверяващи усвоените знания и умения, след полагане на 

финален тест. 
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2. Български пощи” ЕАД участва в изпълнението на международен проект 

„Съвременен център за киберзащита” (Advanced Cyber - Defense Center) с акроним 

ACDC. Проектът е по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма на 

Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”, направление 

„Киберсигурност”. 

Направлението “Киберсигурност” е насочено към разработка и внедряване на 

иновативен софтуер за борба с зловреден софтуер от тип BOTNET, който прониква в 

големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на компютъра без знанието на 

неговия собственик. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, 

предотвратяване и/или почистване от проникнал зловреден софтуер в корпоративни 

мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят 

административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични 

данни. 

Проектът ACDC се изпълнява от консорциум от 28 /двадесет и осем/ компании в 

14 държави – членки на ЕС, сред които и „Български пощи” ЕАД. Осъществява се в 

рамките на 30 месеца (01.02.2013 г. – 31.07.2015 г.). Общата му стойност е 15 538 831.71 

EUR, като участието на “Български пощи” ЕАД в проекта е на стойност 360 700 EUR, в 

т.ч. 50% или 180 350 EUR са предоставени под формата на безвъзмездна финансова 

помощ от ЕК. 

Със своята иновативност и мащабност проектът  ACDC няма аналог на 

територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки  са в 

съответствие с политиката за информационна сигурност  в мрежата на националния 

пощенски оператор „Български пощи” ЕАД, както и в мрежите на  неговите 

корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в 

нашата мрежа е основа за решаването на проблема с киберсигурността на национално 

ниво. 

Предвижда се ACDC да се превърне в устойчив европейски съвременен център за 

киберзащита чрез изграждане на мрежа от национални центрове за подкрепа, 

интегрирани към единна база данни – Централизирана клирингова къща, предлагаща 

пълен набор от анти-ботнет услуги. ACDC предоставя инструменти и сензори за 

установяване на свързани с ботнет киберзаплахи и за смекчаване на кибератаки срещу 

мрежи, уебсайтове, компютри на крайни потребители и мобилни устройства.  
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Във връзка с проекта в страните от Европейския съюз се създава т.нар. ACDC 

общност чрез единна социална платформа за споделяне и обмен на информация. До този 

момент от България са се присъединили: СЕРТ–България, „Информационно 

обслужване” АД, УНСС, 2 института на БАН (Институт по математика и информатика и 

Института по ИКТ), Националната лаборатория по вирусология.при БАН, ВУ „Колеж по 

телекомуникации и пощи” и др. 

 

1. Проект „ Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо 

партньорство за обучение при  управлението на възрастта на човешките ресурси”. 

Програма - „Еразъм +“, Срок - 1.09.2016 г. – 31.08.2019 г. Координатор - Френски пощи 

с подкрепата на PostEurop. 

Проектът се изпълнява от консорциум от 10 организации – Български пощи; 

Гръцки пощи; Италиански пощи; Кипърски пощи; Румънски пощи; Френски пощи; 

Обучителният център на Гръцки пощи KEK-ELTA; PostEurop (Асоциация на 

публичните пощенски оператори в Европа); Университетът в Бордо и InoSalus – 

португалска компания, специализирана в иновативни обучения. 

Обща цел: разработване на иновативен прототип за обучения, който да подобри 

управлението на екипи, съставени от представители на различни поколения. По-

конкретно, очаква се да се постигнат следните цели: 

 Да се развие пригодността за работа на всички служители (както на по-

старшите, така и на по-младшите). 

 Да се укрепят екипите, съставени от различни поколения, и да станат по-

ефективни за насърчаване на иновациите. 

 Да се улеснят и стимулират иновациите в компаниите партньори по отношение 

на управлението на възрастта. 

Дейността на проекта е организирана в три работни пакета (интелектуални 

продукта): 

 Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с 

управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на 

изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения; 

 Планове за обучение, методика и процес на управлението на възрастта; 
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 Концептуален дизайн и тестване на прототип за обучение. 

4. Проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС“. Финансираща 

програма: Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на 

политиките“ - Съвместни квалификации в ПОО. Продължителност: 01.11.2018 г. – 

30.06.2021 г. Координатор – AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (AKMI S.A)- 

гръцка организация в областта на професионалното образование и обучение. 

Проектът е разработен и се изпълнява предвид необходимостта от развитие на 

уменията на служителите в пощенския сектор в отговор на съвременните 

предизвикателства. 

Цели на проекта: 

Обща цел: Разработване на съвременна учебна програма за професионално 

образование и обучение, за да се подкрепи развитието на пощенския сектор чрез 

адаптиране на уменията и квалификациите на работната сила към новите тенденции. 

Специфични цели: 

 Подобряване пригодността за заетост на младите хора. 

 Развитие на квалифицирана, мобилна и с високи умения работна сила в 

пощенския сектор. 

 Подкрепа за съвместно развитие на професионалното образование и обучение в 

Европа. 

По проекта е разработена е-Платформа, 15 обучителни програми, обучени са 2 

260 служители във фронт-офиси и 640 човека– административен персонал. 

Обучението се фокусира върху следните дигитални умения: приемане и 

доставка на колетни пратки, доставка на артикули от Avon, работна със софтуера за 

пощенски услуги, продажба на е-винетки, превенция на финансови злоупотреби и 

финансиране на терористически актове, работа с вътрешната документална система. 

Куриерски услуги 

Освен безопасното управление на МПС и професионалното обслужване на 

клиентите, на които се доставят пратките, в последните години на куриерските 

служители се налага да работят с редица цифрови устройства. Баркод-четец, ПОС 

терминал за разплащане, мобилен касов апарат, дигитален пад за обработка на 

доставката са задължителното оборудване на съвременния куриер. В офиса куриерите 
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работят с различни програми, за което задължително преминават през обучение при 

назначаването си. Повечето куриерски компании у нас разполагат с вътрешен учебен 

център, в който се организират и провеждат обученията за персонала. 

1. През 2010 г. се финализира изпълнението на проект по ОП РЧР на Спиди. Над 

600 служители са получили обучение по английски, компютри, маркетинг, 

обучение по дистанционни продажби. 

2. През 2019 г. е финансиран проект по програма Умения на ОПРЧР - 

BG05M9OP001-1.057-0190 ТИП-ТОП КУРИЕР АД, с одобрен размер на БФП 

201000.00 лв. 

 

3. Дефиниране на длъжностите определени като ключови за 

икономическата дейност „ Пощенски и куриерски дейности“ 

  

Избраните длъжности намират своето място в Национална класификация на 

професиите и длъжностите, където всяка длъжност в НКПД се кодира посредством 

уникален осемзначен цифров код, който съдържа информация за единичната група, към 

която се класифицира длъжността, минималното образователно и квалификационно 

ниво за заемането и поредния номер на длъжността в единичната група.  

Определeните в проекта  длъжности са едни от най-значимите в структурата на 

„Български пощи“ ЕАД. Това са ключови експлоатационни длъжности, пряко 

ангажирани с обслужването и привличането на клиенти. Тези длъжности са лицето на 

Български пощи.  

В НКПД тези длъжности имат следните кодове и общо описание на функциите 

им: 

 Офис-мениджър / 33413004/. Обработва информационните потоци, 

координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената във 

фирмата, или офиса. Също координира бизнес кореспонденцията на ръководителя на 

фирмата съобразно нейния Правилник за вътрешен ред и стандарти. 

 Служител, гише в пощенска станция /42111012/. Приема, обработва, 

експедира и доставя пощенски пратки на гише, извършва и финансови услуги.   
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 Касиер, гише в съобщенията /42111013/. Приема, съхранява и предава 

парични средства и ценни книжа в определените за целта места, както и предава 

оформени документи и парични средства.  Приема, изплаща и отчита парични 

средства, инкасира суми по договори. Осигурява провеждането на телефонни 

разговори. 

 Пощенски раздавач (пощальон) /44123005/. Доставя кореспондентски 

пратки, малки пакети и рекламни материали. Осъществява приемане, обработване и 

доставка на пощенски пратки, ежедневния и периодичен печат, изплащане на пенсии 

и социални помощи в жилищата на получателите. 

 Куриер /96210001/ .Доставя съобщения, писма, друг вид кореспонденция 

и малки пакети. Сортира, доставя и взема пратки на определен куриерски маршрут 

от физически и юридически лица.  

 

Изборът на 5-те длъжности е направен по следните съображения: 

 Две от избраните длъжности в БП ЕАД се дублират с тези в останалите 

пощенски оператори, а именно – „Куриер“ и „Касиер“ т.е. има основа за прилагане 

на специфичните дигитални програми, разработени за тях, във всички участници  на 

българския пощенски пазар. И двете длъжности изискват развиване на дигитални 

умения за управление на дронове, ИИ /за „Куриер“/, облачни изчисления, големите 

данни /“Касиер“/. 

 Длъжността „Пощальон“ е избрана във връзка с  факта, че нивото на 

дигитални знания на тази длъжност в държавния оператор е сравнително ниско /за 

разлика от ситуацията в операторите на голяма част от страните в ЕС/. Световният 

опит показва, че тази длъжност има голям потенциал за използване на цифрови 

технологии: роботи, автономни ПС и пр. Нещо повече, тя има ключово значение за 

УПУ; 

 Длъжността „Служител гише“ в БП ще придобива все по-голямо 

значение, предвид планираното участие на държавния пощенски оператор в 

електронното правителство, а именно чрез поемане на основни административни 

услуги. Поради предоставянето на нови дигиталните услуги, ще се повишат 

изискванията към дигиталните умения, и компетентности на служителите на тази 

длъжност, вкл. и за ползване на 3 D принтери ; 
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 За длъжността „Офис мениджър“ в бъдеще ще се наложи да  се 

управляват големи масиви данни, изискващи умения за работа с големите данни, 

ползване на облачни изчисления, ИИ  и др. 

 

По-конкретни изисквания за дигиталните умения и компетентности на 5-

длъжности, които ще определят съдържанието на програмите за дигитално обучение, са 

разгледани по-долу, а и ще бъдат дефинирани по-прецизно в следващите етапи на 

проектната разработка. 

  

При разработване на обучителните програми за отделните длъжности, би 

следвало да се има предвид, че  в по-малките пощенски станции на БП ЕАД, 

длъжностите се съвместяват и изпълняват от един и същи служител напр. „Офис 

мениджър“ често е и „Касиер“. Или  „ Служител на гише“ изпълнява и функциите на 

„Касиер“.   

 

4. Основните задачи за определените длъжности по НКПД, които следва да 

изпълняват: 

 

 Офис мениджъри 

В „Български пощи“ ЕАД организира, ръководи и контролира цялостната 

дейност в пощенската станция. 

o Запознава новопостъпилите работници с основните им трудови функции 

и задължения по длъжностна характеристика. Провежда начален инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; 

o Разпределя работата между работниците съобразно работните 

места,необходимостта и квалификацията; 

o Извършва проверки съгласно Инструкцията за качество в 

производствено-експлоатационната дейност в “Български пощи” ЕАД; 

o Извършва контрол на доставката на непрепоръчани, препоръчани пратки, 

малки пакети до 2 кг., покани за пощенски и експресни записи, колетни покани, 

известия, пратки Булпост и EMS и безадресната доставка; 
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o Осигурява необходимите финансови средства и упражнява контрол върху 

редовното зареждане по работни места с пощенски ценности, лотарийни билети, 

моментни игри, винетни стикери и стоки от търговската дейност и поддържането 

на оптимална наличност, необходима за работа; 

o Контролира приходно-разходните документи и сметни книги на 

подотчетните лица, извършва внезапни вътрешни ревизии на касите на всички 

МОЛ;   

o Извършва контрол върху отразяването статуса на регистрираните 

пощенски пратки в системата PostalServices и/или Системата за вътрешно 

проследяване и контрол, съгласно Инструкцията за работа с програмата „T&T“;  

o Координира и контролира дейността по каталожна търговия в 

пощенската станция, включително: разполагане на каталозите на гишетата, 

осведоменост на служителите за процеса на заявяване и доставка на стоки от 

каталозите, навременна обработка на заявки на клиенти и подаване на 

информация до Областната пощенска станция, коректно изпълнение на 

задълженията за срокове, документи и др.; 

o Координира и контролира дейността по продажби на консигнация в 

пощенската станция, включително: навременна заявка на стоки - съобразно 

тяхното търсене и наличните  количества, изпълнение на задълженията за срокове, 

документи и др.;  

o Изготвя справки, отчети и ги предоставя в определените срокове в 

съответните служби, звена и отдели;  

o Изготвя графиците за работното време на персонала и запознава с тях 

работещите срещу подпис; 

o Следи за  качеството на услугите и културата на обслужване. 

 

 Служител, гише в пощенска станция 

o Приема и изплаща суми по пощенски, експресни, пенсионни записи, и 

международни записи на физически и юридически лица, социални помощи;  

o Дава аванс на всички подотчетни лица в пощенската станция; 

o Изпълнява дейности и инкасира суми за услуги по сключени договори; 

o Изплаща пенсии и отчита изплатените; Описва изплатените социални 

помощи в отчет 16; 
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o Извършва дейността по предлагане на каталожна търговия и продажба на 

стоки на консигнация в пощенската станция, включително: разполагане на 

каталозите на гишетата, навременна заявка и доставка на стоките на клиентите и 

подаване на информация до Областната пощенска станция; 

o Извършва дейността по продажби на консигнация в пощенската станция, 

включително: навременна заявка на стоки - съобразно тяхното търсене и наличните 

количества, изпълнение на задълженията за срокове, документи и др. 

o Осигурява, следи и таксува провеждането на телефонни разговори;                                                                                               

o Доставя на получателите в пощенската станция непрепоръчани и 

препоръчани кореспондентски пратки, малки пакети и колетни пратки;  

o Организира, приема и обработва абонамент за вестници и списания; 

o Отговаря за каса ценности; 

o Отчита ежедневно постъпилите суми  и тези от продадени пощенски 

ценности, лотарийни билети, моментни игри, винетни стикери и стоки от 

търговската дейност; 

o Отразява статуса на регистрираните пощенски пратки в Системата за 

вътрешно проследяване и контрол, съгласно Инструкцията за работа с програмата 

„T&T“; 

o Изготвя описи образец 269, 271 и пост пакети, експедира чувалите с 

пощенски пратки и пощенски парични преводи;  

o Изготвя актове и проверителни известия; 

o Разменя пощата с трактовите коли; 

o Извършва и отговаря за ежедневната размяна на пощата;    

o Изготвя дневен приходо-разходен отчет за финансовата дейност на 

пощенската станция; 

o Води и приключва дневен отчет на станцията; 

o Като материално отговорно лице приема, съхранява, разходва, изписва и 

води отчетността на активите съобразно дадени указания; 

o Изготвя справки, отчети и ги предоставя в определените срокове в 

съответните служби, звена и отдели; 

o Води книга за клеймата; 

o Отговаря за изпълнението на всички сключени търговски договори по 

които "Български пощи" ЕАД са изпълнител. 
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 Касиер, гише в съобщенията   

o Изпълнява дейности и инкасира суми за услуги по сключени 

договори; 

o Изплаща пенсии; отчита изплатените и неизплатени пенсии. 

Описва изплатените социални помощи в отчет 16; 

o Приема и изплаща суми по пощенски, експресни записи , 

пенсионни   и международни записи, социални помощи; 

o Приема, оформя и таксува кореспондентски пратки, печатни 

произведения, малки пакети, колетни пратки, пратки Булпост и EMS и други; 

o Съхранява парични средства, пощенски ценности и спазва 

определения касов лимит в пощенската станция. Изготвя ценни пратки с 

надлимитна наличност и получава такива;  

o Доставя на получателите в пощенска станция непрепоръчани и 

препоръчани  кореспондентски пратки, малки пакети и колетни пратки;   

o Съставя актове и проверителни известия; 

o Изготвя в установените срокове втори известия за неполучените в 

срок пощенски пратки; 

o Изготвя описи образец 269, 271, пост пакети, експедира колети и 

чували с пощенски пратки и извършва размяна на пощата по установения ред; 

o Извършва абонамент на ежедневен и периодичен печат;  

o Таксува проведените междуселищни и международни телефонни 

разговори, съгласно действащите тарифи; извършва факсимилни услуги и услуга 

телепоща; 

o Отчита ежедневно постъпилите суми по сметни книги и тези от 

продадени пощенски ценности, лотарийни билети, моментни игри и стоки от 

търговската дейност; 

o Води и приключва дневен отчет на станцията; 

o Води редовно контролната книга за датните клейма; 

o Полага усилия  за непрекъснато увеличаване броя на клиенти; 

o Отговаря за изпълнението на всички сключени търговски 

договори, по които „ Български пощи“ ЕАД е изпълнител. 
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 Пощенски раздавач (пощальон) 

o Получава, пренася до работното място входящи пощенски пратки, 

вестници и списания;  

o  Клеймова и сортира пощенски пратки и ги подрежда по маршрута на 

обхода; 

o  Доставя непрепоръчани , препоръчани пратки, малки пакети до 2 кг., 

покани за пощенски и експресни записи, колетни покани, известия, пратки 

Булпост и EMS; 

o Отразява статуса на регистрираните пощенски пратки в Системата за 

вътрешно проследяване и контрол, съгласно Инструкцията за работа с програмата 

„T&T“; 

o Събира писма от пощенските кутии и ги предава за обработка; 

o При връщане от разнос в пощенската станция предава недоставените 

препоръчани пощенски пратки, колетните покани, ИД и др. на прекия 

ръководител срещу подпис в книга 242; 

o Извършва абонамент за български и чуждестранни вестници и списания и 

отчита сумите от направения абонамент, разпределя всички разписки 2 РП по 

участъци, по обход и изготвя ходовик; 

o Изплаща пенсии, пенсионни записи и социални помощи по домоветe 

2.15. Доставя безадресни рекламни материали;  

o Обслужва вежливо и културно абонатите и получателите на пощенски  

пратки; 

o Води книга за клеймата. 

 

 Куриер  

o Куриерът приема и предава пратки към клиенти, като се 

съобразява с всички изисквания на нормативната база, свързана с пощенската, 

куриерската и логистичната дейност. 

o Той разпределя пратки в офиса, спазвайки условията за 

оптимизиране на логистиката във фирмата. Приема пратки по описан стандарт, 

като следи за правилното им отчитане и за тяхната специфика.  

o Товари пратки по националните и международните линии, като се 

съобразява с общите условия за транспортирането им. При транспортирането им 
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в градски и извънградски условия спазва изискванията за безопасност по 

пътищата. 

o При изпълнение на трудовите дейности куриерът работи със 

специализирана система за обработка, разпределяне, приемане и предаване на 

пратките от/към клиента, като обработването им извършва със специализиран 

софтуер. 

o При изпълнение на трудовите си задължения работи в екип и 

осъществява ефективна комуникация с клиентите и служителите на фирмата; 

оперира с парични средства. 

o Куриерът трябва да познава забранените за транспортиране 

вещества и предмети. Отговорен е за изрядността на документите.  

o Задължително носи документи за идентификация – фирмен бадж и 

фирмено облекло. 

o В зависимост от спецификата на трудовите дейности куриерът 

може да работи в склад - при обработка на пратките, в офис - при отчитане на 

документите, на открито - при подготовка на пратките за транспортиране. 

o Спазва определените срокове за вземане, обработка и доставяне на 

пратки според стандартите; 

o Извършва товаро-разтоварни дейности съвместно с лицата, 

предаващи и приемащи куриерски пратки; 

o Предоставя на клиентите нужната информация относно услугите 

EMS/BulPost, отговаря на въпросите на клиентите и оказва помощ за разрешаване 

на възникнали проблеми; 

o Оформя и проверява необходимите документи при 

приемане/доставка на пратките. Изготвя всички необходими финансово-

счетоводни документи (фактура, фискален бон и др.); 

o Събира получените суми за пратки, платени в брой и пратки с 

наложен платеж и ги отчита на каса след приключване на дневния обход; 

o Спомага за нарастване на продажбите, като предлага услуги на 

потенциални клиенти. 

 

Според основните професионални ангажименти необходимите дигитални 

умения, които лицата следва да притежават в момента, както и след 1/3/5 години.  
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За избраните длъжности в БП ЕАД, в табличен вид по-долу са определени 

необходимите дигитални умения с хоризонт до 1,3 и 5 години. 

 

• Офис-мениджър  

Основни 

притежавани 

дигитални 

умения 

Необходими 

умения след 1 

година 

Необходими 

умения след 3 

години 

Необходими 

умения след 5 

години 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умение за 

работа с офис-

пакет; 

3. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умение за 

работа с офис-

пакет; 

3. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

4. Умения за 

работа с онлайн 

платформи за 

сътрудничество и 

комуникация; 

1. Умение за 

работа със 

специализирани 

софтуери и 

периферия; 

2. Умение за 

работа със 

софтуер за 

киберзащита; 

3. Умения за 

работа с блокчейн 

технологии; 

4. Умения за 

работа с мобилни 

приложения: 

1. Умение за 

експортиране на 

данни от 

специализирани 

софтуери и 

анализирането им; 

2. Умение за 

работа с роботи; 

3. Умение за 

работа с облачни 

технологии; 

4. Умение за 

работа с 

киберфизични 

системи; 

 

 

• Служител, гише в пощенска станция  

Основни 

притежавани 

дигитални 

умения 

Необходими 

умения след 1 

година 

Необходими 

умения след 3 

години 

Необходими 

умения след 5 

години 

1. Умение за 1. Умение за 1. Умение за 1. Умение за 
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работа с 

компютър; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

работа с 

компютър; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

работа с 

компютър; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

3. Умения за 

работа с блокчейн 

технологии; 

4. Умения за 

работа с мобилни 

приложения: 

работа със 

специализирани 

софтуери и 

периферия; 

2. Умение за 

работа с роботи; 

 

 

• Касиер, гише в съобщенията  

Основни 

притежавани 

дигитални 

умения 

Необходими 

умения след 1 

година 

Необходими 

умения след 3 

години 

Необходими 

умения след 5 

години 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

1. Умение за 

работа с офис-

пакет; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умения за 

работа със 

специализирани 

софтуери; 

3. Умения за 

работа с блокчейн 

технологии; 

1. Умение за 

работа със 

специализирани 

софтуери и 

периферия; 

 

 

• Пощенски раздавач (пощальон) /44123005 

Основни 

притежавани 

Необходими 

умения след 1 

Необходими 

умения след 3 

Необходими 

умения след 5 
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дигитални 

умения 

година години години 

 1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умение за 

работа с офис-

пакет; 

 

1. Умение за 

извеждане и 

въвеждане на 

данни от 

вътрешни 

софтуери; 

2. Умения за 

работа с блокчейн 

технологии; 

 

1. Умение за 

работа със 

специализирани 

софтуери и 

периферия; 

2. Умение за 

работа със 

сортировъчни 

машини; 

3. Умение за 

работа с роботи; 

 

• Куриер /96210001/ 

Основни 

притежавани 

дигитални 

умения 

Необходими 

умения след 1 

година 

Необходими 

умения след 3 

години 

Необходими 

умения след 5 

години 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

 

1. Умение за 

работа с 

компютър; 

2. Умение за 

работа с офис-

пакет; 

3. Умение за 

работа със 

специализиран 

куриерски 

софтуер; 

1. Умение за 

работа със 

специализирани 

мобилни и 

периферни 

устройства – 

мобилен баркод 

скенер, мобилен 

принтер, таблети; 

2. Умения за 

работа с блокчейн 

технологии; 

3. Умения за 

1. Умение за 

работа с пос 

терминали за 

обмяна на пратки; 

2. Умение за 

работа с роботи; 
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работа с мобилни 

приложения: 

 

Проучването на тенденциите за развитие в пощенския сектор – пощенски и 

куриерски услуги, както и на опита, работещи примери и добри практики по света, 

доказват, че в недалечно бъдеще /до 5 и повече години/ необходимите дигитални 

умения и компетентности на пощенските служители, обосновани от внедряването 

на иновативни дигитални технологии, задължително ще включват: 

 

 Дигитализация и използване на големи данни за анализи и 

прогнози за по голяма ефективност при пощите: 

o  създаване и разчитане на графики; 

o боравене с географски информационни системи; 

o разпознаване на цикличност в тенденциите (trends); 

o използване на софтуери за анализ и прогноза, базирани на 

статистически модели и машинно обучение. 

 

 Използване на ИИ:  

o работа със софтуери за следене/анализ и управление на 

контролиращите елементи от доставките при пощите, компютърно зрение, 

баркодове, роботи и пр.; 

o софтуер за анализ и симулиране на поведението на доставки-

Интернет на нещата; 

o създаване и разчитане на графики; 

o използване на софтуер за предвиждане на тенденции, базирани на 

статистически модели или машинно обучение; 

o команда на машини; 

o използване на специализирани интегрирани системи за контрол на 

процесите; 

o работа със софтуери за следене/анализ и управление на 

контролиращите елементи в складове – при товарене; 
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o софтуер за анализ и симулиране на поведението на 

производството при различни сценарии на случване – проиграване на инциденти 

и аварии. 

 

 Блокчейнът:  

o Работа с блокчейн софтуер; 

  

 IoT (интернет на нещата): 

o познаване на работата със сензори; 

o създаване и разчитане на графики; 

o използване на софтуер за анализ и предвиждане на тенденции; 

o използване и анализ на интегрираните системи за агрегиране на 

данните от сензорните устройства. 

 

 Роботи: 

o софтуер за роботи; 

o хардуер за роботи. 

 

 Дронове: 

o Сертификати за опериране с безмоторни летателни средства; 

 

 3 -D принтери за аксесоари, резервни части и др. 

 

V.  КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

За нуждите на дейностите по проекта и в частност разработването на секторен 

анализ за състоянието на дигитализацията в икономическа дейност „Пощенски и 

куриерски дейности“, проектният екип разработи три вида въпросници, предназначени 

за отделните фокус групи.  

1. Въпросник за партньори на секторно равнище 

Този въпросник е предназначен за набиране на информация от представители 

на отраслови/ браншови синдикални федерации в случая Синдикална федерация на 

съобщенията ( СФС) към КНСБ и за представители на браншови работодателски 
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организации – Български пощенски Съюз,членуващ в АИКБ. Въпросите са предимно 

отворен тип и изискват повече време за обмисляне и формулиране на отговорите. 

Попълнен въпросници бе предоставен от Председателя на Синдикална 

федерация на съобщенията 

 

2. Въпросник за партньори на равнище предприятие 

Този въпросник е идентичен за представители на синдикални организации и 

представители на работодателите (мениджъри по управление на човешките ресурси) в 

предприятията, които попадат в извадката на изследването. 

Попълнени въпросници бяха предоставени от Директор Дирекция „ИТ“, с 

Гл.експерт, "Бази данни и комуникационни технологии“ в БП ЕАД, и с Ръководител 

национални проекти, свързани с повишаване квалификацията на служителите в 

пощенския оператор. 

3. Въпросник за интервю  

Темата на този въпросник е: „Дигитални умения и компетенции: състояние и 

перспективи за развитие“. Той е насочен към ръководни кадри и цели да идентифицира 

напредъка по внедряването на нови технологии Пощенските и куриерски дейности, 

очакванията за интегрирането на нови такива; нуждите и практиките от повишаване на 

квалификацията на работниците и служителите; влиянието на COVID пандемията 

върху сектора. Интервюта бяха проведени с Директор „Човешки ресурси“ в БП ЕАД, с 

Председател на Синдикална федерация на съобщенията /СФС/ и с Председател на 

синдикална организация в ЦУ на пощенския оператор. 

Проведени бяха и неформални срещи с други председатели на синдикални 

организации, както и със служители от избраните 5 длъжности с цел проучване на 

настройката им за дигитално обучение. 

 

VI. КАЗУСИ и ПРИМЕРИ в икономическата дейност „ Пощенски и 

куриерски дейности“ 

Примерите представени в тази част на секторния анализ представят световния 

синдикален опит при разработването на обучения.  
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 Проект на UNI Global Union и Всемирния пощенски съюз:“ Postal Skills 

and Work Environment in the Digital Era” / Пощенски умения и работна среда в 

дигиталната ера/. 

На база въпросници към синдикати, пощенски оператори и представителни 

работодателски организации в страните от ЕС са определени: 

o Тежест на всяко отделно дигитално умение за куриери, пощальони, работещи 

в beck-office и в разпределителните центрове като: управление на информационни 

потоци, работа с приложения и платформи /смартфони, таблети/; управление на 

дронове, управление на електрически и автономни ПС, работа с бази данни, базови 

офис ИКТ умения, работа в автоматизирана среда; 

o Необходимото дигитално обучение с цел  надграждане на приоритетните  

дигитални умения в следващите 3-5 години; 

o Необходимите „меки“ умения на горните длъжности; 

o Влиянието на цифровизацията върху работната среда; 

o Последиците от Ковид-19 и мерки за преодоляването им; 

o Ролята на социалния диалог. 

Целта е да се изгради рамка на специфичните дигитални и меки умения на 

заетите в пощенския сектор и да се подпомогне дигиталното обучение на Европейско 

ниво. Стремежът е да се унифицират обучителните стандарти и изравни нивото на 

дигитални умения и компетенции на работещите в пощенските оператори във всички 

страни–членки на ЕС, за да няма дигитално „прекъсване“ в глобалната пощенска 

мрежа. 

 Проект на UNI Global Union и ETNO /Европейска Организация на 

работодателите в сектор „Телекомуникации и съобщения“/: “DUFA“: „Дигитално 

обучение на работещи жени и по-възрастни работници в сектор „ Телекомуникации“/ В 

проекта участва и ВИВАКОМ/. 

Проучени са политики, добрите практики и програмите за дигитално обучение 

на горните целеви групи в 50 компании по света/ от различни сектори/ и 

селекционирани 5 универсални и доказано работещи практики.  
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VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ 

В ПОЩЕНСКИТЕ И КУРИЕРСКИ ДЕЙНОСТИ 

След разработване и представяне на настоящите и бъдещите профили, то 

секторните експерти следва да консултират с ИССИ и хоризонталните експерти 

(методист и футурулог) по какъв начин смятат да се извърши тестването в реална среда 

на профилите (период, достъп до предприятия, тип въпросник). Следва да се обмисли 

дизайна на въпросника, който ще бъде подаден към работниците и/или към техните 

преки ръководители и експертите по човешки ресурси в компанията, (генерални 

директори и собственици, защото от тях зависи решението за инвестиции в нови 

технологии) и от гл.т. интегрирането на 8-степенната скала на DigComp2.1. 

7.1) Настоящи изисквания за дигитални умения, 

Нива в 

DigComp 2.1 

Офис мени-

джър 

Служител 

гише 

Касиер Куриер Пощальон 

Грамотност за 

данни инфор-

мация 

средно /4/ до 

напреднали 

/5/ 

средно /3/ средно /4/ основно /2/ 

до средно /3/ 

Средно/3/ 

Комуникация и 

сътрудничество 

средно /4/ средно /4/ до 

напреднали /5/ 

основно /2/ до 

средно /3/ 

основно /2/ основно 

/2/ до 

средно /3/ 

Създаване на 

дигитално съ-

държание 

средно /4/ до 

напреднали 

/5/ 

основно /2/ до 

средно /3/  

средно /4/ основно /2/ основно 

/2/ 

Безопасност средно /4/ до 

напреднали 

/5/ 

основно /2/ до 

средно /3/ 

основно /2/ до 

средно /3/ 

основно /2/ средно /3/ 

Разрешаване на 

проблеми 

средно /4/ основно /2/ до 

средно /3 

основно /2/ основно /2/ основно 

/2/ 
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Базова диги-

тална грамот-

ност 

MS Word, 

Excel 

MS Word, 

Excel 

MS Word, 

Excel 

MS Word, 

Excel 

MS Word, 

Excel 

Специфични 

дигитални 

умения  

Специализи-

ран софтуер – 

вътрешна 

информаци-

онна система 

на БП ЕАД  

Специализи-

ран софтуер – 

вътрешна ин-

формационна 

система на БП 

ЕАД 

Специализи-

ран софтуер – 

вътрешна ин-

формационна 

система на БП 

ЕАД 

Специализи-

ран софтуер 

– вътрешна 

информаци-

онна система 

на БП ЕАД, 

мобилни 

приложения  

Специали-

зиран соф-

туер – 

вътрешна 

информа-

ционна 

система на 

БП ЕАД, 

мобилни 

приложе-

ния 

7.2) Различия в настоящите дигитални умения (първи експертни оценки доколко 

се наблюдава изоставане на наетите лица спрямо изискванията на бизнеса) 

За момента, настоящите дигитални умения и компетентности удовлетворяват 

изискванията на БП ЕАД за съответните длъжности  
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7.3) Бъдещи изисквания за дигитални умения. 

Офис мениджър  Служител гише Касиер  Куриер Пощальон 

Дигитални умения и компетентности за работа с: 

1. Платформи за 

комуникация и 

дигитален марке-

тинг; 

2. Софтуери за ки-

берсигурност; 

3. ИИ и облачни 

изчисления; 

4. Блокчейн; 

5. Големите данни; 

6. Роботи; 

6. Специализиран 

софтуер; 

7. Мобилни прило-

жения.  

1. Платформи за 

комуникация и 

дигитален марке-

тинг; 

2. Мобилни при-

ложения; 

3. 3-D принтери; 

4. Блокчейн; 

5. Специализиран 

софтуер; 

 

1. Специализиран 

софтуер; 

2. ИИ и облачни 

изчисления; 

3. Блокчейн; 

 

1. Специализи-

ран софтуер; 

2. Специализи-

рани мобилни и 

периферни уст-

ройства, и мо-

билни прило-

жения 

3. Автономни 

превозни средс-

тва; 

4. Роботи; 

5. Блокчейн; 

6. Дронове. 

1. Специализи-

ран софтуер; 

2. Специализи-

рани мобилни и 

периферни уст-

ройства, и мо-

билни приложе-

ния 

3. Автономни 

превозни средс-

тва; 

4. Роботи; 

5. Блокчейн. 

Високо специали-

зирано ниво /7 и 8/ 

Средно ниво /3 и 

4/ 

Средно ниво /3 и 

4/ 

Средно ниво /3 

и 4/ 

Средно ниво /3/ 
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VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧНА СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА 

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

„ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

Новата реалност в сектора е предизвикателство за българския потребител и 

пощенските  оператори. Необходимо е стратегиите на българските пощенски оператори 

да бъдат адаптирани към новите цифрови нужди. 

Основните стратегически ориентири трябва да бъдат насочени към: 

 Увеличаване на средствата за разработване на електронна 

инфраструктура; 

 Разширяване на наличните стратегии за електронно правителство/ 

управление с приорите пощите да са превърнат в координиращ държавен център на 

данните (central data base center), включващ и проблемите на личното пространство и 

GDPR. Така ще се използва по най-разумен начин наличната инфраструктура и клонова 

мрежа и ще се надгради административния капацитет в желаната посока, без да е 

необходима да се създава нова държавна структура от такъв тип. Това ще наложи: 

 Включване в управленските структури на пощенските оператори на нов 

бизнес отдел за електронни услуги; 

 Организиране на специфични програми за обучение; 

 Създаване, или укрепване на вътрешни иновационни възможности 

(изследователски екип, иновационна лаборатория); 

 Изграждане на партньорства с други компании с цел  гъвкавост, споделен 

риск и намалени  финансови тежести; 

 Насърчаване на трети страни като разработчици, стартиращи фирми и др. 

за предлагане на нови цифрови пощенски услуги; 

 Засилване ролята на пощенските оператори в условията на извънредни 

ситуации при осигуряване на жизнено важни услуги на потребителите. Включване на 

държавните пощи в системата на национална сигурност заради превръщането им в 

своеобразни центрове за данни и доставчици на услуги в критични моменти като Ковид 

кризата. 
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 Незабавно създаване на правителствен управленски съвет, който да се 

заеме с ускорената дигитализация, автоматизация, роботизация, навлизане на изкуствен 

интелект, Интернет на нещата, блокчейн технологии, 3Д печат услуги в пощите и др. 

 

1. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца 

(краткосрочен период). 

1. На база информацията в Аналитичния доклад, проведените анкети и 

допълнителните интервюта, да се разработят конкретни параметри за дигиталните 

умения и компетентности на избраните професии /длъжности/ с хоризонт до 5 и повече 

години.  

2. Съвместно с НАПОО да се променят/актуализират Държавните 

образователни изисквания за придобиване на квалификация на избраните професии 

като се информират лицензираните Центрове на НАПОО за съответните промени с цел 

подготовка за предлагане на съответни учебни програми за дигиталните знания на 

служителите от различни нива и длъжности в пощенските оператори.  

В тези изисквания задължително да се включат необходимите дигитални умения 

и компетентности заедно със специфичните професионални такива. 

Такива промени могат да се заявяват само от Отрасловите министерства и 

работодателските организации по конкретна процедура, при доказана потребност, 

резултати от проведени анализи и анкети!!!.  

3. Създаване на екипи от експерти по ИКТ с цел определяне съдържанието на 

обучителните програми в съответствие с определените изисквания към дигиталните 

умения на определените длъжности.  

4. Разработване на конкретни дигитални обучителни програми. 

5. Ускорена интеграция на (мобилни) приложения и платформи в пощенските 

услуги. Създаване и свързване на такива между пощите и останалата държавна 

администрация. 
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6. Проучване на инфраструктурата на някои от големите градове (велоалеи) и 

по-малки населени места за ползване на роботи – касети за куриерски услуги. 

7. Кампания за започване на структурирано събиране на големи данни за 

учредяване на държавен център за големи данни. 

8. Закупуване на дронове, роботи и четци  с компютърно зрение за пощите. 

2. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца 

(средносрочен период). 

1. Провеждане на пилотно обучение. Стандартизиране на обучителните 

програми на национално ниво 

2. Създаване на работна Комисия в състав: представители от: КНСБ, СФС и 

ФС Подкрепа, представителни работодателски организации, експерти от НАПОО, КРС, 

ръководители на лицензирани центрове за ПОО със следната задача: Провеждане на 

информационни кампании с 201-те регистрирани оператори. Целта е да ги запознае с 

учебните програми, както и с центровете за ПОО, предлагащи дигитално обучение. 

Важно е също те да бъдат запознати с националната стратегия за дигитално обучение 

на работещите и гражданите, програмите  и грантовете за финансиране на обучението, 

световния опит и тенденциите на развитие на пощенския пазар. 

2. В зависимост от технологията на работа, съответните производствени 

операции, както и изискванията на НАПОО, обученията могат да се провеждат в 

различни форми – присъствено, он-лайн, хибридно и пр. 

3. От съществено значение е да се определи процедура за сертифициране на 

придобитите знания като катализатор за кариерното развитие на обучените работници.  

4. Създаване на блокчейн платформи за проследяване на веригата на 

доставки и управление на пощенските услуги. 

5. На базата на събраните големи данни в краткосрочен план-до 12 месеца, 

създаване и обучение чрез машинно и дълбоко обучение на изкуствен интелект в 

сферата, който ще подпомогне всички дейности (виж по нагоре приложенията на 

изкуствен интелект). 

6. Закупуване и употреба на 3 Д принтери за производство на амбалажни 

продукти и друг тип консумативи в пощите. 
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3. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 60 месеца 

(дългосрочен период)  

1. Подписване на рамково Споразумение с пощенските оператори в 

България за провеждане на дигитално обучение на техните служители. 

2. Старт на масовото дигитално обучение на заетите в отделните пощенски 

оператори по преценка на техните ръководители за формата и начина на провеждането 

му. 

3. Разширяване съдържанието на Споразумението с идеята за превръщането 

му в секторно КТД. 

4. Поетапно интегриране на концепцията на Интернет на нещата за 

свързаност на устройства в пощите с тези в държавния сектор и частни компаниите 

5. Осъществяване на синергия между всички налични дигитални 

технологии за затваряне на цикъла на услуги в пощите- анализ и прогнози на база на 

големите данни, създаване на дигитални близнаци, модели и решения, генерирани от 

изкуствен интелект, въвеждане на блокчейн системи, роботи, дронове, програми за 

опознаване на безпилотни превозни средства. 

6. Разширяване на функционалността на пощите към Big Data National 

Securities Centers. Налични „умни“ пощенски клонове. 
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ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  

Съгласно „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, 

дигитализацията оказва огромно въздействие върху повсеместните процеси, свързани с 

трансформирането на обществото и настъпващите промени в пазара на труда. Все по-

осезаем се оказва „Недостигът на компетенции в областта на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) и необходимостта от подобряване на 

технологичните знания и цифровите умения на работната сила.“ Стратегията извежда 

няколко цели в тази посока: „Необходими са както промяна на образователната 

система, така и адекватни мерки в социалната сфера за справяне с този преход“. 

С този анализ бяха определени на първо място ключовите професии/длъжности 

за икономическия сектор „Пощенски и куриерски дейности“. Като втора стъпка, чрез 

интервюта с мениджъри бяха определени настоящите дигитални умения на съответните 

служители изпълняващи или заемащи ключовите професии/длъжности. На следващо 

място въз основа на глобалните трендове бяха определени необходимите дигитални 

умение за ключовите за сектора професии/длъжности с хоризонт 12, 36 и 60 месеца.  

В SWOT анализът по-горе, дава конкретна информация за изводите и 

заключенията, направени по време на проучванията, свързани с настоящия доклад.   

Със следващите дейности по проекта ще бъдат: 

 разработени профили на определените за сектора ключови 

професии/длъжности;  

 тествани притежаваните специфични дигитални умения на ключовите за 

сектора професии/длъжности. 

В отговор на динамично променящата се среда и с оглед обезпечаване на 

безпроблемното дигитализиране на пощенските и куриерските дейности ще бъдат 

подобрени системите на образование и обучение на всички нива.  

Една от мерките е сред работещите да бъдат развити основни дигитални умения, 

разбира се, допълнени с личностни умения като критично мислене, творчество, 

управление и др.  
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Задължително е включването на технологични дисциплини, учебни програми, 

включващи изграждане на дигитални умения, както на всички образователни нива, така 

също и в системите за професионално обучение и преквалификация.  

Също, чрез комплекс от мерки, трябва да се осигури необходимата социална 

защита и превенция за хората, „чиито работни места вероятно ще претърпят най-силна 

трансформация, или ще изчезнат в резултат на икономическите последици от 

пандемията, автоматизацията, роботиката и изкуствен интелект.“ 

Дигитализацията в пощенския сектор е дългосрочен процес, обединяващ 

усилията на много други сектори – държавен, неправителствен, икономически и др. За 

да бъде успешно реализирана цифровата му трансформация, трябва да се осигури 

значителен финансов ресурс. Във връзка с горното, задължително е време и усилия 

да бъдат инвестирани, и в преквалификацията на специалистите, работещи в пощенския 

сектор.  

Дигитализацията в сектора ще продължи дори и след преодоляване на основните 

краткосрочни предизвикателства, като пандемията от Ковид-19. Съобразно нуждите на 

пазара, ще продължи усъвършенстването на услугите, които са станали достъпни за 

клиентите, както и процесите, които са били задвижени на ниво компании.  Много от 

тях водят до оперативни и финансови оптимизации (намалени разходи и подобрение на 

използвания времеви ресурс), които се явяват като естествена мярка на ситуацията, 

започнала от началото на 2020 г.  

Българските пощенски и куриерски компании следва да бъдат надлежно 

информирани, да осъзнават важността и да се възползват от наличните възможности за 

внедряване на ИКТ и дигитални технологии с цел осъществяване на дигитална 

трансформация на дейността. Необходимо е да повишат и квалификацията на своите 

служители чрез предоставяне на различни видове обучения, в т.ч. вътрешно фирмени с 

цел работа с нововъведение дигитални технологии. 

Съгласно „Национална стратегия за малките и средните предприятия” 2021-2027 

г., предвижда се увеличаване на дела на МСП, които въвеждат ИКТ технологии за 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаване на системи за управление на 

нови бизнес модели. 
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Съществува необходимост от използване на он-лайн инструменти за оценка на 

нивото на развитие на ключовите умения и компетентности, както и от въвеждането на 

установени стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения след 

завършване на обучение. 
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