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Относителен дял на приходите по видове услуги през 2013 
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Универсална пощенска услуга за страната 
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Универсална пощенска услуга за чужбина 
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Други търговски дейности 

 

Относителен дял на приходите от други търговски дейности 

през 2013 година

81%

4%

15% Услуги по договор

Разпространение на
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Относителен дял на приходите от услуги по договори през 2013 година
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
 
 
 
 

  1. Анализ на дейността по управление на човешките ресурси 
 

Основният акцент в реализирането на дейностите за развитие и управление на човешките 

ресурси в „Български пощи” ЕАД през 2013 година бе прилагането на последователен подход, 

отчитайки особеностите на функционирането в условията на конкурентна среда. Процесът обхваща 

всички дейности, свързани с администрирането на персонала, организацията на труда и работната 

заплата, безопасните и здравословни условия на труд, подбор, обучение и повишаване нивото на 

компетенции на персонала. Осъществява се на всички структурни нива в дружеството и е 

отражение на взаимодействието между тях и нарастващите изисквания за гъвкаво и бързо 

реагиране на пазарните изменения. 

Като част от интегрираните управленски процеси, управлението на човешките ресурси се 

осъществява в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството в “Български 

пощи” ЕАД. 

Вътрешно дружествените документи, отнасящи се до управление на човешките ресурси, са 

публикувани на http://iso.bgpost.bg/. 

 

1.1. Организация на персонала и работната заплата 
 

Списъчният състав в “Български пощи” ЕАД към 31 декември 2013 година е 11 126 броя, като 

към същия период на 2012 година е бил 11 348 броя. Намалението през  2013 г. е 222 броя 

работници и служители. 

 

 

                 

 

Средният списъчен брой на персонала на дружеството за 2013 година е 9959 броя или 261 броя 

по-малко от 2012 г. (10 220 бр.). 

 

“Български пощи” ЕАД задължително предоставя чрез пощенската си мрежа универсална 

пощенска услуга на територията на цялата страна, включително и при икономически неизгодни 

условия. Това изисква дружеството да поддържа определен брой персонал дори и в нерентабилни 

райони. Оптималното използване на трудовите ресурси, качеството на предлаганата универсална 

пощенска услуга и ефективността на обслужване са основни фактори, обуславящи съществуването 

на почасова заетост на персонала в “Български пощи” ЕАД. 

 

 

http://iso.bgpost.bg/
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Разпределение на персонала по часова заетост 

 

           ПОКАЗАТЕЛИ 
2ч.   3ч. 4ч. 5ч. 6ч. 7ч. 8ч. Общо 

бр. 

списъчен брой  

2012 г. 228 91 920 366 1 102 555 8 086 11 348 

списъчен брой  

2013 г. 223 88 898 346 1 032 522 8 017 11 126 

разлика 2013-2012 г. (5) (3) (22)    (20)    (70)   (33) (69) (222) 

                  

ПОКАЗАТЕЛИ 
2ч.   3ч. 4ч. 5ч. 6ч. 7ч. 8ч. Общо 

% 

Дял от общия брой (%)  

2012 г. 2.0  0.8  8.1  3.2  9.7  4.9 71.3 100.0 

Дял от общия брой (%) 

2013 г. 2.0  0.8  8.1  3.1  9.3  4.7 72.0 100.0 

разлика 2013-2012 г. 
0 0 0 (0.1) (0.4) 

    

(0.2) 0.7 - 
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Към 31 декември 2013 година работещите на непълно работно време са 3109, което 

представлява 28 % спрямо общия списъчен брой на персонала. 

 

Според отчетните данни средната работна заплата за 2013 година е 524 лева при 510 лева за 

2012 година. 

 

По основни групи длъжности в “Български пощи” ЕАД средната брутна работна заплата към 

месец декември на отчетната година е следната: 

 

 Началник на Пощенска станция І,ІІ,ІІІ кат.   - 629 лв. 

 Контрольор в ПС/РСЦ/ОВ     - 595 лв. 

 Шофьор        - 585 лв. 

 Служител гише  в ПС/ Началник на ПС-ІV, V кат.   -  512 лв. 

 Касиер в ПС       - 495 лв. 

 Сортировач/Разпределител печат    - 512 лв. 

 Пощальон       - 477 лв. 

 

 

С цел ефективно управление на персонала и оптимално използване на трудовите ресурси в 

“Български пощи” ЕАД през 2013 година се: 

 Изчисли ефективен фонд работно време, необходим за прилагане на Методиката за 

определяне на необходимата численост на персонала за дейностите в пощенската 

експлоатация на “Български пощи” ЕАД; 

 Актуализира Таблицата за цената на работните  места в „Български пощи” ЕАД, в сила 

от 01.11.2013 г., във връзка с определения нов размер на минималната работна заплата за 

страната;  

 Актуализира Класификатора на длъжностите в “Български пощи” ЕАД; 

 Приложиха разходните норми на труд за определяне на необходимата численост на 

персонала в ПС; 

 Сключи Споразумение със синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД за 

размерите на минималните месечни осигурителни доходи по квалификационни групи 

професии за дружеството през 2014 година; 

 Изготвиха отговори на жалби; 

 Изготвиха справки, отчети и анализи относно персонала и средствата за работна заплата 

за: дирекции в Централно управление; Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; Комисията за регулиране на съобщенията; 

Националния статистически институт и Главната инспекция по труда. 
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1.2. Разпределение на персонала по пол, образование и възраст 

 

 

 

Разпределение на персонала по пол към 

31.12.2013 г. 

 

Образователна структура на персонала към  

31.12.2013 г. 

мъже

17,4%

жени

82,6%

мъже жени
 

22%

72%

6%висше образование

средно образование

основно образоване
 

 

 

 

Анализът на разпределението на персонала по пол показва, че 82.6 % (9188 от общия списъчен 

брой – 11 126) от работниците и служителите на дружеството са жени, а 17.4 % (1938) са мъже. 

При структурното разпределение на персонала по признак “пол” се наблюдава минимално 

изменение спрямо предходния отчетен период – увеличение с 0,6 % на наетите жени за сметка на 

намаление на мъжете. 

В образователната структура на персонала преобладават лицата със средно образование – 72 % 

(8061 бр.). Лицата с висше образование представляват 22 % (2444 бр.), а тези с основно – 6 % (621 

бр.) от общия списъчен брой на персонала. В сравнение с предишния отчетен период не се 

наблюдават промени в образователната структура на персонала. 
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Разпределение на персонала по образование към 31.12.2013 г. 

 

 

КЛАС 

ПЕРСОНАЛ 

Списъч

ен  

бр. 

Висше  

образование 

Средно  

образование 

Основно  

образование 

общо 

мъж

е жени 

Общ

о 

Мъж

е жени общо 

мъж

е 

Жен

и 

Ръководители 460 391 109 282 69 21 48 0 0 0 

Специалисти 487 421 136 285 66 19 47 0 0 0 

Техници и 

приложни  

специалисти 363 265 61 204 96 65 31 2 2 0 

Помощен и 

административен  

персонал 9165 1342 166 1176 7336 796 6540 487 117 370 

Персонал, зает с 

услуги за 

населението, 

търговия и охрана 62 3 0 3 55 5 50 4 0 4 

Квалифицирани 

работници и 

сродни на тях 

занаятчии 63 1 1 0 50 40 10 12 9 3 

Машинни 

оператори и  

монтажници 377 11 11 0 313 307 6 53 53 0 

Професии, 

неизискващи 

специална  

квалификация 149 10 3 7 76 12 64 63 5 58 

ОБЩО: 11126 2444 487 1957 8061 1265 6796 621 186 435 

 

      

Възрастова структура на персонала в ”БП” ЕАД към 31.12.2013 г. 

Най-голям брой от работниците и служителите в дружеството са на възраст между 40 и 50 г. –  

32,1 %; 50-55 г. – 22,5 %; 55-60 г. – 20,7 %; 30-40 г. – 15,2 %; над 60 г. – 5.3%;  20-30 г. – 4,1 %; до 

20 г. – 0.1 %. Съществени изменения във възрастовата структура на персонала в дружеството в 

сравнение с предходния отчетен период не се отчитат. 
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0,1%4,1%

15,2%

32,1%

22,5%

20,7%

5,3%

до 20г.

20г.- 30г.

30г.- 40г. 

40г.-50г.

50г.-55г. 

55г.-60г. 

над 60г.

 
 
 
 
 

Разпределение на персонала по възраст и клас към 31.12.2012 г. 
 

КЛАС ПЕРСОНАЛ Общо 

до 

  

20г. 

20г. 

- 

30г. 

30г. 

-  

40г.  

40г. 

- 

50г. 

50г. 

- 

55г.  

55г. 

- 

60г.  

над 

  

60г. 

Ръководители 460 0 13 70 178 94 84 21 

Специалисти 487 0 42 113 143 74 99 16 

Техници и приложни специалисти 363 1 10 46 154 68 56 28 

Помощен и административен 

персонал 9165 10 374 1377 2929 2130 1913 432 

Персонал, зает с услуги за 

населението, търговия и охрана 62 0 3 13 10 14 21 1 

Квалифицирани работници и 

сродни на тях занаятчии 63 0 2 4 13 14 16 14 

Машинни оператори и 

монтажници 377 0 7 48 109 83 75 55 

Професии, неизискващи специална  

квалификация 149 0 9 17 36 26 38 23 

ОБЩО: 11126 11 460 1688 3572 2503 2302 590 
 

 

 

1.3. Наложени дисциплинарни наказания през 2012 година 
 
 
 

През 2013 година в "Български пощи" ЕАД са наложени 511 дисциплинарни наказания по 

чл.188 от Кодекса на труда (КТ), от тях 404 забележки, 89 предупреждения за уволнение и 18 

дисциплинарни уволнения. В сравнение с предходния отчетен период /516 бр. за 2012 г./ се 

наблюдава незначително намаление на броя наложени дисциплинарни наказания. 
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1.4.     Подбор, обучение и повишаване на квалификацията 
 
 
 

Работниците и служителите в „Български пощи” ЕАД са ключов ресурс за поддържане и 

развитие на конкурентоспособността на дружеството.  

Дейностите, свързани с подбор на персонала в дружеството, се осъществяват на база утвърдена 

Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи" ЕАД и свързаните с 

нея вътрешно дружествени документи. Периодично се обобщават данните от структурните звена за 

проведените процедури, анализират се постъпилите жалби и причините за тях, осъществява се 

оперативен контрол. 

През 2013 година в "Български пощи" ЕАД са обявени 659 вакантни позиции. Постъпили са 

1305 заявления за кандидатстване, в т.ч. 499 от работещи в системата и 806 от външни за системата 

кандидати. След предварителната селекция по документи 1227 от кандидатите са допуснати до 

следващите етапи на подбор и класиране.  

В сравнение с миналия отчетен период през 2013 година са обявени 91 вакантни позиции по-

малко, като се запазва тенденцията за увеличаване броя на кандидатите. Намаляването е свързано 

както с по-оптималното използване на трудовите ресурси, така също и с повишаването на 

компетенциите на работниците и служителите, което се отразява на трайното заемане на работни 

места.  

Делът на подадени заявления за участие в процедурите за подбор от работещи в системата на 

"Български пощи" ЕАД спрямо общия брой кандидати е с 5 % повече от предходната година, което 

е показателно за повишаване мотивацията на персонала за развитие на неговия потенциал в 

рамките на дружеството. 

Продължава да бъде по-голям обаче относителният дял на постъпили заявления от „външни” 

кандидати. Основна причина за това са общото състояние на пазара на труда – „свиване” на 

„обема” свободни работни места и увеличаване дела на активно търсещите работа кандидати. 

Във връзка с обезпечаване на вакантните позиции, които се отнасят за заемане на длъжности в 

ПС, обслужващи по няколко населени места и определени за работа при непълно работно време, 

възникват трудности при набирането на кандидати и дългосрочното им задържане. 

По повод проведените процедури за подбор на кандидати за вакантни длъжности през 2013 

година са постъпили две жалби, по които са извършени проверки, осъществен е оперативен 

контрол и своевременно са изготвени отговори.  

Динамичната бизнес среда и нарастващите изисквания към знанията, уменията и 

професионалните компетенции за заемане на позиции в дружеството налагат прилагането на гъвкав 

подход при заемане на длъжности със специфични функционални задължения.  

Утвърждаването на конкурентоспособността на дружеството определи и приоритетите, 

свързани с повишаване на квалификацията и професионалните компетенции на персонала през 

2013 година. Дейностите по планиране и организиране на обученията, курсовете, семинарите и 

другите обучителни форми се реализираха съгласно изискванията на СУК, КТД и утвърден 

Годишен план. 

Определянето на потребностите се предхожда от анализ на текущото състояние и 

перспективите за развитие по структурните и функционалните звена. Постъпилите за 2013 година 

обобщени заявки за обучение и повишаване на квалификацията от регионалните управления, от 

специализираните поделения и от дирекциите на ЦУ са пряко обвързани с потребностите от нови 

знания и умения, с изискванията на промените в технологичния режим на работа и в нормативната 

база, и с всички фактори, оказващи влияние върху дейността на "Български пощи" ЕАД. 

Вътрешните обучения включват основни тематични области, заявени във връзка с въвеждащи 

обучения на новопостъпващи; повишаване на знанията и уменията, свързани с подобряване 

качеството на обслужване на потребителите; обучения по изпълнението на договори от 

възложителите; подобряване на технологичната дисциплина и резултатите от експлоатационната 

дейност в структурните звена. Обученията се организират от регионалните управления, 

специализираните поделения и ресорни дирекции от ЦУ с вътрешен ресурс. 
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Организирането и провеждането на външни обучения, семинари, курсове и други форми за 

надграждане на знанията и уменията и развитие на компетенциите бе прецизирано съобразно 

конкретните потребности и финансовите параметри. Участието в тях е свързано с повишаващите се 

изисквания към персонала от различни нива с оглед спецификата на неговата дейност.  

В изпълнение на утвърдения Годишен план за повишаване квалификацията на работниците и 

служителите в "Български пощи" ЕАД през 2013 година най-голям е броят на обучените, заети в 

пощенската експлоатация и за изпълнение на договори по възложителство, следвани от финанси и 

счетоводство, маркетинг, човешки ресурси и други. 

 

По тематична насоченост участията в обучения през 2013 година се разпределят, както следва: 

 Експлоатация – 9356, в т.ч. и обучения, свързани с прилагане на нови софтуерни 

продукти във връзка с предлаганите услуги и информационни технологии;  

 Финанси и счетоводство – 446, в т.ч. обучения по внедряване на касов модул; 

 Маркетинг – 312; 

 Човешки ресурси – 266; 

 Други – 98. 

 

Преобладаващи са участията в обучения, насочени към усъвършенстване на знанията и 

уменията за предоставяне както на традиционните, така и на нововъведени услуги и подобряване 

обслужването на клиентите на дружеството: 

 Инкасиране на суми на Близу, Булсатком, Ейвън, Топлофикация; 

 Автоматизирано инкасиране на ВиК услуги и по фактури на ЧЕЗ и EVN; 

 Програмни продукти за: 

- регистрация на предплатени услуги на МТел, Глобул, VIVACOM, инкасиране на 

суми на абонати и електронно зареждане на ваучери; 

- продажба на винетни стикери; 

- работа с терминални устройства по договор с Български спортен тотализатор; 

- парично-преводна система „Мъниграм”; 

- електронни ваучери Dateks; 

- работа с „Изикредит”; 

- нов касов модул за свързаност с НАП. 

 

Други основни тематични области, в които служители от дружеството са повишили 

компетенциите си с цел подобряване на резултатите от работата, са: 

 Промени в нормативната база, засягащи основни дейности в отделните структурни звена  

-  прилагане на практическите аспекти на ЗОП, актуални промени в КТ, КСО, правно-

регулаторната рамка, възможности за развитие на нови технологии в пощенския сектор и 

др.  

 Абонаментна кампания 2014 г.; 

 Приемане на данъчни декларации; 

 Предоставяне на микрокредити по договор с „Изи Асет Мениджмънт” АД; 

 Проследяване на пратки с Tracker; 

 Контрол и предотвратяване на изпирането на пари; 

 Подобряване организацията на работа в ПС и нивото на обслужване на клиенти; 

 Повишаване качеството на изпълнението по договори; 

 Спазване на технологичната и финансовата дисциплина. 

 

Изразходваните през 2013 година средства за обучение и повишаване квалификацията на 

работниците и служителите от дружеството възлизат на 55 147 лева. В рамките на финансовите 

параметри усилията бяха насочени към приоритетно провеждане на обучителни форми с вътрешен 

ресурс, минимум средства и използване на допълнителни механизми за мотивиране на персонала за 

повишаване на ключови компетенции. 
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От предоставените от регионалните управления анализи за ефективността на обученията се 

налага изводът, че системното усъвършенстване на професионалните умения и ефективното 

използване на потенциала на служителите са основни предпоставки за поддържане на високо 

качество на предоставяните пощенски услуги. 

 

През 2013 година в „Български пощи” ЕАД приключи изпълнението на дейностите по проект 

“Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” на стойност 216 929,75 лв., 100% финансиран от 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на 

проекта са обучени за обучители 85 служители над 55 годишна възраст с необходимия 

професионален опит в “Български пощи” ЕАД. С цел създаване на устойчива система за 

продължаващо обучение на служителите чрез използване капацитета на по-опитните служители в 

дружеството обучителите са провели в малки групи обучения на 522 служители на гише, касиери и 

др., които работят пряко с клиенти. 

На 2522 служители в “Български пощи” ЕАД са изготвени индивидуални планове за обучение и 

кариерно развитие на база проучване на заявена готовност за допълнителна квалификация и 

мотивация за развитие в професията. 

 

„Български пощи” ЕАД е корпоративен член на Българската асоциация за управление на хора 

/БАУХ/, което дава възможност за създаване на по-широка мрежа от контакти с професионалисти 

на национално и международно ниво в сферата на управлението на човешките ресурси. 

Прилагането на ефективна система за повишаване професионалната компетентност и 

развитието на потенциала на служителите в дружеството придобиват все по-голямо значение за 

постигане на корпоративните цели, за утвърждаване на позициите в условията на либерализиран 

пазар на пощенските услуги и за повишаване на общественото доверие към „Български пощи”. 
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1.5. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
 
 
 

Дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в “Български пощи” 

ЕАД е организирана в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

договореностите в Колективния трудов договор, програмите на регионалните управления и 

специализираните поделения, и в условията на финансова криза. 

 
 

Дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, отнасящи 

се за цялата система на “Български пощи” ЕАД: 

 
 

   Обслужване на работниците и служителите от Служба по трудова медицина. 
 

Осъществява се по договор след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по ЗОП. Договорът обхваща всички специализирани поделения, регионални управления, 

областни пощенски станции, пощенски станции, пощенски агентства и разменно-сортировъчни 

центрове на “Български пощи” ЕАД. 

Същност на проекта - обслужване от специалисти по трудова медицина съобразно изискванията 

на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 2008 г.  за службите по 

трудова медицина, включващо: 

- разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при 

работа; 

- наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му 

във връзка с извършваната работа. 

 

   През 2013 година са изразходвани средства на стойност 21 859 лева за: 

-  извършване на измервания на параметрите на работната среда на нови работни места; 

-   извършване на задължителни профилактични медицински прегледи; 

-   текущо обслужване. 
 
 

   Застраховане на работници и служители. 
 

В съответствие с изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска „трудова злополука” (Приета с ПМС 24/6.02.2006 г.) в “Български пощи” 

ЕАД за 2013 г. cа застраховани срещу злополука 6704 работници и служители, както следва: 

 

         

  

 

 

 

 

През 2013 година за застраховане за риска „Трудова злополука” в „Български пощи” ЕАД са 

изразходвани 17 968 лева. 
 

- служител гише в пощенска станция 

- касиери    

- сортировачи   

- продавачи  

- контрольори  

- експедитор поща 

- пощенски раздавачи  

- шофьори     

- пазачи невъоръжена охрана   

- квалифицирани работници             

      техници, механици, заварчици и др. 

2678 

392 

17 

57 

126 

60 

2805 

482 

2 

85 
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Изпълнение на програмите на регионалните управления и специализираните 

поделения на “Български пощи” ЕАД за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд през 2012 година: 

Във всички Регионални управления на дружеството и в СП „БФН” и „ИМС/Булпост” на 

“Български пощи” ЕАД за изминалата година бяха разработени и приети програми за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд. В зависимост от състоянието на сградите, работните 

помещения и работното оборудване бяха предвидени конкретни мерки и нужните за тях 

инвестиции. 
 
 

 По обезопасяване на сградите, в които са разположени работните места: 

- За осигуряване на електробезопасност, включващо обезопасяване на електрически табла и 

открити части на електрически инсталации, подмяна на нестандартни електрически уреди и 

апарати, ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации, измерване на контур “фаза-нула” и 

други ел. измервания са изразходвани средства в размер на 28  777 лева. 

- За осигуряване на пожаробезопасност, включващо закупуване на пожарогасители, проверка и 

ремонт на пожарогасителни прибори и поддръжка и ремонт на пожароизвестителни инсталации са 

изразходвани средства в размер на 74 603 лева. 

       - За подобряване на санитарно-хигиенните условия, включващо текущ ремонт на покриви, 

подови настилки, дограма, мазилки и технологични помещения, коридори и стълбища, изграждане 

на подстъпи за инвалиди към пощенските станции и остъкляване на прозорци са изразходвани 

средства в размер на 225 657 лева. 

 

 По подобряване условията на труд в работните помещения:- За подобряване на 

микроклимата, включващо ремонт и абонаментно обслужване на климатични 

инсталации, закупуване и ремонт на вентилатори, щори, отоплителни печки и 

ел.радиатори изразходваните средства възлизат на 73 296 лева. 

  - За подобряване на осветеността, включващо подмяна, ремонт и почистване на осветителни тела, 

изграждане и ремонт на осветителни инсталации и осигуряване на локално и аварийно осветление 

са изразходвани 20 700 лева. 

 

 С цел оптимизиране на работното оборудване и работната мебел са закупени 

ергономични столове за работните места с видеодисплей на обща стойност  8434 лева. 

 

 За повишаване сигурността на моторните превозни средства и съоръженията с 

повишена опасност, включващо обезопасени движещи се части на машини, технически надзор, 

ремонт и маркировка на съдове под налягане и повдигателни съоръжения, изпитания на бутилки с 

пропан-бутан и въглероден диоксид, са изразходвани средства в размер на 92 242 лева. 

 

 Хигиена и предпазване здравето на персонала: 

- закупуване или ремонт на бойлери за топла вода – 2015 лева; 

- осигуряване на охлаждащи напитки за персонала, зает с дейности, които могат да 

доведат до прегряване и обезводняване на организма във всички поделения на 

“Български пощи” ЕАД  – 35 358 лева; 

- дезинсекция и дератизация на помещения – 15 350 лева; 

- оборудване на пощенски станции с окомплектовани аптечки - 14 257 лева; 

- закупуване на миещи препарати – 20 674 лева; 

- осигурени затоплящи напитки за работещите на открито и в неотопляеми халета и 

тонизиращи напитки за работещите нощна смяна на стойност  29 717 лева;  

- закупуване на гардеробчета за персонала – 13 374 лева; 

- за обозначаване на пътища за евакуация – 852 лева; 

- осигурена безплатна храна и тонизиращи напитки на работещите с рентгенови апарати 

за проверка на пощенски пратки – 3665 лева; 
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- периодична проверка на дозиметрични касети и специализирани медицински прегледи 

на работещите с рентгенови апарати  – 1232 лева; 

- закупени 28 броя професионални уреди за извършване на алкохолни проби  – 4480 лева; 

- закупени 440 броя очила за работа с видеодисплей – 21 912 лева. 

 

 

   Обучение и повишаване на квалификацията на персонала: 

- обучения за опресняване на знанията на водачи на електро и мотокари – 2600 лева; 

- обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационни групи по ел. 

безопасност – 660 лева. 

 

Общо за здравословни и безопасни условия на труд през 2013 година в “Български пощи” 

ЕАД са изразходвани 729 682 лева. 

 

През същата година в дружеството са регистрирани общо 40 трудови злополуки, от които 28 по 

време на работа или във връзка с трудовия процес и 12 при отиване и връщане от работа и в 

обедната почивка. Тенденцията през 2013 година е към запазване на броя на трудовите злополуки, 

станали по време на работа: 
 
 

Трудови злополуки 

в „Български пощи” ЕАД, станали: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

По време на работа и във връзка с 

трудовия процес. 

35 47 22 25 28 

На отиване и връщане от работа, и в 

обедната почивка. 

10 16 19 29 12 

 

От регистрираните трудови злополуки са приключени 42 (две трудови злополуки, отчетени 

през 2012 г., са приключили през 2013 г.) със загуба на 2104 работни дни.  

 

 

 

Трудови злополуки – загубени работни дни 

 

Година 

Брой  приключили 

трудови злополуки. 

Общ брой загубени 

работни дни 

2009 31 1 506 

2010 54 2 342 

2011 34 1 974 

2012 48 3 906 

2013 42 2 104 

 

Стойностите на основните показатели, по които се отчита трудовият травматизъм, са: 
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Трудов травматизъм 

Показател 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Кч 3,56 5,45 3,66 5,39 4,01 

Кт 0.18 0,28 0,24 0,54 0,30 

 

където: 

Коефициент на честота  /трудови злополуки на 1000 работещи/ 

Кч = 
Брой трудови злополуки, станали през отчетния период 

х   1000 
Средносписъчен брой на персонала 

 

Коефициент на тежест  /загубени календарни дни на един работещ/ 

 

Кт = 
Загубени дни от трудови злополуки, станали през отчетния период 

Средносписъчен брой на персонала за отчетния период 

През 2013 година в 14 Областни пощенски станции (ОПС) на “Български пощи” ЕАД и в двете 

специализирани поделения не са допуснати трудови злополуки. Това са ОПС Враца, Габрово, 

Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Разград, Силистра, Сливен, София област, Търговище, Ямбол, 

СП „БФН” и „ИМС/Булпост”. 

Най-голям е делът на трудовите злополуки, причинени от подхлъзване, спъване, падане от 

различни нива. Общо тази група съставляват 25 (62,50 %) от всички трудови злополуки. 

Подхлъзванията и паданията са се случили най-вече при отиване и връщане от работа. 

По отношение на трудовия травматизъм като най-рискова се откроява групата на пощальоните 

(пощальон доставъчна дейност и междуселищен) – с 22 на брой (55 % от всички трудови 

злополуки), като 18 от тях (64,29 %) са по време на работа.  

От общия брой на трудовите злополуки 31 (77,50 %) са с жени.  

 

Организационно-техническите мерки за намаляване на риска от трудови злополуки, предприети 

в “Български пощи” ЕАД през 2013 година, са основно насочени към: 

 стриктно провеждане на начален и периодичен инструктаж, а на шофьорите – и 

ежедневен инструктаж;  

 периодично обсъждане на злополуките, предложенията и препоръките от страна на 

работещите във всяко поделение на “Български пощи” ЕАД; 

 своевременно отстраняване на причините, които могат да доведат до злополука. 

 

През 2013 година в “Български пощи” ЕАД няма регистрирани професионални заболявания. 
 

1.6.  Социална политика 
 

Социалната политика на “Български пощи” ЕАД е насочена към подпомагане и облекчаване 

издръжката на живот на работниците и служителите в системата. При съществуващите условия тя 

се обуславя от финансовите възможности на дружеството, от конкретните нужди на работниците и 

служителите и има за цел преди всичко условията на техния труд и бит. В изпълнение на тези цели 

е изготвена Социалната програма за 2013 година.  
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По Социалната програма на дружеството за 2013-та са осигурени парични средства за помощи 

за лечение, които са изразходвани за: 

 

Парични помощи в размер на                                             233 030,40 лв.  

за: 

• лекарства 

• операции   

• лечение на деца на работници и служители на “Български пощи” ЕАД 

• изследвания  

• смъртни случаи  

 

Парични помощи при трудови злополуки в размер на     21 104,90 лв. 

Всичко парични помощи           254 135,30 лв.    

 Социални разходи за разпределение в поделенията       

 - за ваучери за храна – по 50 (петдесет) лева на  

1 лице от средносписъчния състав на персонала        5 938 701,00 лв. 

Всичко изразходвани средства по  

Социалната програма на дружеството                               6 192 836,30 лв. 
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ПОЩЕНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели Стойност 

1. Брой пощенски станции 2981 

Пощенски станции в градовете 637 

Пощенски станции в селата, 

от тях: 
2344 

- в селища с население под 150 жители 212 

- в селища с население над 150 и под 

800 жители 
1324 

- в селища с население над 800 жители 808 

2. Брой пощенски агентства 67 

3. Плътност на пощенската мрежа 

Обслужвано население от една 

пощенска станция 
2544 

Обслужвано население от една 

пощенска станция в градовете 
8839 

Обслужвано население от една 

пощенска станция в селата 
834 

Обслужвана територия от една 

пощенска станция, км
2
 

37 

4. Брой пощенски кутии за събиране 

на кореспондентски пратки, от тях: 
4836 

в градовете 1795 

в селата 3041 

5. Дължина на пощенските пътища, 

изминавани от междуселищни 

пощальони, км. 

10 719 

6. Брой изпълнявани автомобилни 

маршрути, от тях: 
303 

- междурегионални 18 

- вътрешно-районни 151 

- маршрути, включени в обединената 

транспортна схема 
134 
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                ВЕДОМСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 
 
 
 

„Български пощи” ЕАД разполага с един от най-големите автомобилни паркове в страната, 

съобразен със специфичните особености за транспортната дейност на пощенски оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна.. 

Ежедневно в експлоатация влизат около 523 автомобила. 

По своята структура товарният автомобилен парк се подразделя на моторни превозни 

средства с различна полезна товароносимост: 

- с полезен товар до 1600 кг – 329 бр.; 

- с полезен товар до 3500 кг – 39 бр.; 

- с полезен товар над 6000 кг – 24 бр. 

През 2013 година дружеството е бракувало 42 броя МПС. 

В края на годината „Български пощи” ЕАД разполага със 756 собствени МПС. 

Структурата на експлоатационния автомобилен парк е следната: 

- леки автомобили – 107 бр.; 

- товарни автомобили – 392 бр.; 

- автобуси – 6 бр.; 

- мотопеди – 18 бр. 
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                                                  УСЛУГИ 
 
 

                   УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА 
 
 

Състояние на универсалната пощенска услуга (УПУ). 

Основна характеристика за състоянието на УПУ през 2013 година са различните тенденции 

в изменението на трафика при УПУ по видове пратки, както следва: 

 През 2013 г. УПУ за страната е с най-голям дял - 86,13% от общия обем на универсалната 

услуга.  

 Спрямо 2012 г. УПУ за страната намалява с 8,33%.  

 По-голямо е намалението на непрепоръчаните пратки - 10,06%, в резултат на преминаване 

на част от обемите пратки в хибридни пратки, както и заради конкуренцията на другите 

оператори. Намалението при препоръчаните пратки е 5,33%. 

 Запазва се тенденцията на намаление при колетите за страната – за отчетния период те 

намаляват със 7,2%.  

 В общия обем на универсалната пощенска услуга делът на пратките за чужбина е 13.87%.  

 През 2013 г. се наблюдава намаление в трафика на непрепоръчаните пратки с 5,91% и 

увеличение при препоръчаните пратки с 15,2% и при колетите - с 20,2%. 

 

Подобряване на технологията и качеството на предоставяните услуги. 

 През 2013 година все по-активно се използва от възложителите по договори баркод за 

непрепоръчаните пратки и връщането на детайлизирана информация за недоставени пратки на 

възложители чрез използване на специализиран софтуер. 

 

Договори за предоставяне на УПУ. 

Услугите, предмет на договорите за предоставяне на УПУ, са предимно препоръчани и 

непрепоръчани кореспондентски пратки за страната.  

Трафикът и приходите по централно сключените договори намаляват съответно със 17,8% и 

с 19,6%. Основно това намаление се дължи на прекратени договори. 

 
 

НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 
 
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ И СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ 
 

Услугите по изплащането на суми за пенсии и социални помощи се извършват без 

автоматизиране на труда в пощенските станции /ПС/, използват се хартиени ведомости и 

изплащателни картони. Клиентите и за двете услуги са обвързани с конкретна ПС за получаването 

на полагащата им се сума. 

Запазва се тенденцията на намаляване броя на изплатените пенсии, пенсионни парични 

преводи и социални помощи, отчитана и през предходните години. Основният фактор за 

намалението са търговските банки, които са и основен конкурент на „Български пощи“ ЕАД (БП 

ЕАД) при услугите по изплащането на суми и отнемат все повече от клиентите на дружеството. 
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Банките извършват услугите без график за изплащане, няма задължение за получаване на 

пенсията/помощта в конкретен банков клон. 

Много дирекции „Социално подпомагане” към общините имат изискване бенефициентите 

да получават помощите си по банков път. 

 
БАНКОВИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ПС 

 
В пощенските станции (ПС) на някои малки населени места и през 2013 г. продължи 

извършването на банкови услуги, като се отчита намаление на броя на операциите с 8,5%. 

 
ИНКАСОВИ УСЛУГИ 

 
Услугите на БП ЕАД, свързани с приемането в ПС на суми от клиентите на Възложители 

на дружеството за консумирани вода, електрическа и топлинна енергия, проведени телефонни 

разговори, Интернет свързаност, абонаментни такси за пакетни услуги, кабелна и цифрова 

телевизия са популярни сред клиентите, особено в малките населени места и в селата, където 

конкурентите на дружеството имат незначително присъствие, за разлика от големите градове. 

През 2013 г. се наблюдава намаление  на плащанията с 3,3% спрямо приетите през 2012 година. 

Най-популярни са плащанията за електроенергия. Те са 58,4% от всички приети 

плащания през 2013 г. и не се отчита съществено изменение спрямо 2012 година. Услугата се 

извършва в реално време, чрез достъп на касиерите от ПС до web базирани програмни 

приложения на Възложителите. В малките населени места, в които не може да бъде осигурена 

комуникационна свързаност на ПС, подобни плащания се приемат по предварително отпечатани 

фактури. Увеличава се броят на плащанията в реално време. 

Отчетеният неголям ръст на платените в ПС сметки по отделните договори се дължи 

главно на непрекъснато увеличаващите се възможности за безналични плащания – през 

интернет, чрез банкомати и търговски банки. Освен това конкурентните на БП ЕАД канали за 

плащане все повече разширяват своята мрежа. 

Все още е невъзможно да бъдат интегрирани програмните продукти на отделните 

възложители, с които се работи в БП ЕАД, а това е сериозна причина за забавяне процеса на 

работа и обслужването на клиентите. 

 
 

БЕЗАДРЕСНА ДОСТАВКА 
 

През 2013 г. БП ЕАД разпространи безадресно с 15% по-малко рекламни материали спрямо 

2012 година.  

В отделни региони качеството на услугата все още не е на необходимото ниво. 

Възложителите все по-често инвестират в проверки на качеството на разпространението, като 

санкционират и трайно свалят от бъдещи заявки областни пощенски станции (ОПС), в които не 

може да бъде достигнато изискваното качество на доставка.  

 
ХИБРИДНА ПОЩА 

 
През 2013 г. за част от договорите се отчита увеличение в броя на пратките до 30% и 

намаление при останалите договори, вариращо между 23% и 36%. 

Все по-голяма популярност сред възложителите имат електронните месечни справки, които 

БП ЕАД генерира за статуса на пратките през съответния месец.  
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С практическото приложение на съвременни софтуери, даващи информация на клиентите на 

комплексната услуга „хибридна поща” за статуса на пратките им БП ЕАД показва, че се стреми 

към непрекъснато усъвършенстване на качеството. Което е предпоставка за запазване на 

настоящите и за привличането на нови клиенти, както и за повишаване конкурентоспособността на 

дружеството. 

 
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ 

 
Анализът на данните за приетите парични преводи през 2013 г. показва, че експресната 

услуга запазва нивото си от 2012 г., а броят на подадените обикновени парични преводи намалява в 

сравнение с 2012 година. 

„Български пощи“ ЕАД предлага експресната услуга във всички ПС без ограничение. 

По отношение на международните парични преводи през 2013 г. се увеличи значително 

броят на изплатените входящи международни парични преводи. Все още е малък броят на 

издадените изходящи международни парични преводи.  

 
 

АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА 
 

През 2013 г. отчитаме намаление на абонамента за ежедневни и периодични издания, както 

и на централно подадения абонамент от редакциите в сравнение с 2012 година. Съвременната 

услуга „online абонамент”, която се предлага в корпоративната Интернет страница, все още не е 

достатъчно популярна сред клиентите. 

Намалението на показателите се дължи основно на ограничения бюджет на клиентите - 

юридически лица, както и на намалената покупателна способност на физическите лица вследствие 

на икономическата криза. 

През 2013 г. се извърши и абонамент за руски и чуждестранни издания. 

Количествено намаление се отчита както при свободната продажба, така и при продажбата 

на консигнация. 

 
ТЪРГОВСКИ ПРОДАЖБИ 

 
Продажбата на винетни стикери се извършва в 1876 крайни разпространителски пунктове, 

разкрити в ПС на всички ОПС. През 2013 г. бяха запазени нивата на продажби от предходната 

година.  

През май 2013 г. продължи продажбата на книги и дискове, като до края на годината броят 

на ПС, в които се продават такива артикули, достигна 734. 

В ПС се продават разнообразни стоки, съобразени с търсенето в съответния район. 

Все по-популярно става електронното презареждане на карти. 

 
Продажба на застраховки Живот, Злополука и Домашно имущество 

 
Услугата е слабо развита. 

 



„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2013: УСЛУГИ 

 

МАРКЕТИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Въпреки предвидените допълнителни материални стимули за дейностите по маркетингово 

обслужване, услугата все още има слаба популярност сред клиентите. 

 
 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ 
 
През 2012 г. се запазва трайната тенденция към намаляване регистрациите на стартови пакети на 

мобилните оператори, дължащо се главно на все по-ниската популярност на предплатените услуги. 
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КУРИЕРСКИ УСЛУГИ  “EMS/BULPOST” 
 
 
 
 

Пазарът на куриерски услуги е най-конкурентният сегмент в общия пазар на пощенски 

услуги.  

През 2013 година основен приоритет на „Български пощи” ЕАД по отношение на 

куриерските услуги беше запазване на съществуващия пазарен дял и утвърждаване на достигнатите 

пазарни позиции. Усилията бяха насочени към увеличаване на пазарното присъствие и приходите 

от куриерските услуги EMS и Bulpost посредством: 

 Предоставяне на оферти, провеждане на срещи с настоящи и потенциални клиенти, участие 

в търгове за обществени поръчки. 

 Актуализация и запазване на всички сключени договори на централно и регионално ниво. 

 Сключване на нови договори с бизнес клиенти като Агенция по вписванията, ДНТМ, ДП 

ТСВ, Инвестбанк, Информационно обслужване, ИАРА, МТСП /ОП Развитие на човешките 

ресурси/, Община Габрово, Цифроним, Фонд за гарантиране на влоговете в банките, Финанс 

инфо асистанс, Летище София, Софарма трейдинг и др. 

 Договорът с „Ейвън Козметикс България” ЕООД, сключен през 2010-та и продължен през 

2012 година с предоговорени допълнителни условия - инкасиране на сумите от техните 

представители. През 2013 година бяха поети допълнителни логистични ангажименти.  

 Успешното обслужване на фирма с огромен мащаб и максимални изисквания в логистично и 

технологично отношение е отлична референция за EMS/Bulpost и за „Български пощи” ЕАД. Този 

договор доказа, че дружеството има капацитета да удовлетвори изискванията и на особено големи 

и взискателни ползватели на куриерски услуги. 

През 2013 година се наблюдава увеличение на трафика на Bulpost (вътрешната куриерска 

услуга) със 7% и намаляване на трафика на EMS (международната куриерска услуга) с 2%. 

Приходите от Bulpost са се увеличили с 12%, а на EMS – с 1%. 

През 2014 година  усилията на „Български пощи” ЕАД ще бъдат насочени към:  

 Разкриване на специализирани офиси за куриерски услуги. 

 Реорганизация на модела на работа при куриерските услуги и повишаване на тяхното 

качество.  

 Промяна на технологията за работа, съобразена с пазарните изисквания и наличните 

ресурси, повишаване на технологичния контрол. 

 Гъвкавост, агресивно търговско поведение и привличане на клиенти от конкурентни 

компании. 

 Възстановяване на позициите при предлагане на международната услуга EMS. 

 Изготвяне на нови цени, съобразени с пазара. 

 Въвеждане на нови услуги. 

 Таргетиране на малки и средни по обем ползватели на куриерски услуги. Акцент върху 

електронната търговия. 
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                          КАЧЕСТВО НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

 

 

Качеството на предоставяните услуги от "Български пощи" ЕАД е стояло винаги във фокуса 

на дългосрочната политика на дружеството като основен параметър, отразяващ адекватността на 

"Български пощи" ЕАД да отговори на очакванията на своите потребители, както и да отстоява 

позициите си на надежден партньор и лидер на либерализирания пощенски пазар у нас. За 

поддържането на устойчиво и високо качество на услугите и продуктите, предоставяни от 

„Български пощи” ЕАД като оператор със задължение да предоставя универсалната пощенска 

услуга, дейността на дружеството по отношение на качеството е насочена към прилагането и 

използването на системи и методи, съответстващи на международните изисквания и стандарти.  

Внедрената през 2007-ма  и ресертифицирана през 2013 година Система за управление на 

качеството съгласно българския и международен стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008 обхваща всички 

видове услуги и дейности в дружеството. Прилагането на системата е един от главните 

инструменти, осигуряващи устойчивото развитие и подобряване на качествените показатели на 

дейностите и услугите, предлагани от "Български пощи" ЕАД. Действаща на базата на постоянно 

подобрение, системата  гарантира ефективност в работата на пощенските служители и повишаване 

на тяхната компетентност. 

Ефективният контрол и измерване на времето за пренасянето на пощенските пратки по 

цялата пощенска верига (от подаването до доставката) в рамките на Европейския съюз се 

осъществява чрез системата за измерване и диагностика – UNEX, по стандарта EN 13850:2008. С 

цел подобряване на реда и съкращаване времето за обработка на рекламации е въведен стандартът 

ЕN 14012:2003 за обработка на рекламациите. 

С оглед задоволяването на все по-високите изисквания на клиентите към предлаганите им 

услуги в дружеството се внедряват и развиват системи, даващи възможност за проследяване и 

регистриране на подадените пратки във вътрешната и в международната пощенска мрежа. 

Прилагането на този вид системи и стандарти позволяват извършване на обективен контрол по 

цялата пощенска верига и предприемане на адекватни мерки и действия за подобряване на 

качеството. 

Съществуващият корпоративен сайт (www.bgpost.bg) и създаденият „Call” център улесняват 

връзката между клиентите на "Български пощи" ЕАД и обслужващия ги пощенски оператор по 

отношение на тяхната обща информираност и запитвания по конкретни казуси за тяхното 

разрешение, както и бележки и предложения за подобряване на работата.      

 

Отчетени резултати за 2013 година от провежданите различни видове измервания на  

качеството на основните услуги, сравнени със съществуващите стандарти: 

 

 

Вид на пощенската пратка 

Време за 

пренасяне 

 „от край до 

 

Стандарт 
1)

 

Резултати от 

измерванията за 2013 

година 

http://www.bgpost.bg/
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край” 

Писма с предимство  

Вътрешни 

 

Европа 
2)

 

 

 

 

 

Д+1 

Д+2 

Д+3 

Д+5 

 

 

80% 

95% 

85% 

95% 

 

 

50,13% 

74,80% 

 42,40% 

 84,70% 

 

Писма без предимство 

Вътрешни 
3)

 

 

Европа 

 

 

 

Д+2 

Д+3 

Д+5 

Д+7 

 

80% 

95% 

80% 

95% 

 

79,05% 

89,48% 

80,41% 

96,98% 

Колети  

Вътрешни  

 

 

 

Д+1 

Д+2 

 

80% 

95% 

 

89,74% 

99,47% 

Редовност на  

събиране и  

доставяне 

 

честота 

от понеделник 

до петък 

 

 

95% 

95% 

 

 

99,71% 

99,75% 

 

Обработка на рекламации 

Вътрешни 

Международни 

 

 

срок 

30 дни 

90 дни 

 

 

90% 

90% 

 

 

99% 

97%                               

1) Стандарти, определени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на Р България 
2) Резултати от измерванията със страни от ЕС (Система UNEX) 
3) Измервания, проведени от КРС, съгласно стандарт БДС EN 13850:2008        
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ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
 

През 2013 година дирекция „Информационни и комуникационни технологии” работи по 

реализацията на съществуващи и нови проекти, които да автоматизират и повишат качеството на 

услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД. Стратегическата цел за отчетния период беше 

свързана с автоматизацията на различни технологични процеси от предоставянето на пощенските 

услуги (писма, колети, парични преводи, куриерски услуги и др.), както и с  изграждане на среда за 

предоставяне /аутсорсване/ на услуги и дейности на големи контрагенти на „Български пощи” 

ЕАД. 

 

Разширяване на Виртуалната Частна Мрежа (ВЧМ).  

През 2013 година „Български пощи“ ЕАД предприе действия по технологичното обновление 

на Виртуалната Частна Мрежа на „Български пощи” ЕАД, позволяваща работа в реално време.  

През тази година се извърши и подмяна на старо и рисково комуникационно оборудване. 

Изградена беше резервна свързаност към интернет с цел по-висока отказоустойчивост на 

предлаганите от нас услуги. 

 

Мащабиране на средата за прилагане на интегрирани решения. 

Във връзка с разширяване дейността на „Български пощи” ЕАД и обхвата от пощенски 

станции с онлайн свързаност, водещо до увеличен брой потребители, през 2013 година основна 

задача бе поддържането на безотказната работа и мащабиране на средата за прилагане на 

интегрирани решения. Средата е конфигурирана чрез терминални ферми, осигуряващи работата на 

около 5000 автоматизирани работни места на гише в офисите на „Български пощи“ ЕАД.  

Средата позволява бързо имплементиране на нови приложения и разширяване на 

съществуващите, използване на различни по вид работни станции, бърза замяна на дефектирала 

работна станция, отдалечено администриране и поддръжка, минимизиране на разходите. 

 

Ресурсно обезпечаване с компютърна, периферна техника и консумативи. 

 През 2013 година дирекция ”ИКТ” обезпечи дейността на „Български пощи” ЕАД по 

отношение на информационните технологии с успешното приключване на процедури по Закона за 

обществени поръчки. 

 

Дейности по техническо обезпечаване и поддръжка на ИКТ техника в дирекция ИКТ. 

 Извършено е разширяване и технологично обновяване на Виртуалната Частна Мрежа на 

„Български пощи” ЕАД, позволяваща работа в реално време. Проблемните обекти на „Български 

пощи” без свързаност и техника от началото на периода (345 обекти), бяха намалени 218, като за 

тях бе осигурена необходимата ИКТ техника и комуникация, вследствие на което общият брой на 

OnLine свързаните обекти нарасна до 2930. 
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През 2013 година са конфигурирани, настроени и подготвени над 4000 работни места на 

гише за работа със системата за връзка с НАП – ИАСУТД. 

Подготвена е и е осъществена в над 4000 работни места логистика, замяна и настройка на 

фискалните касовите апарати с дефискализирани термални принтери за работа с новия касов модул 

за връзка с НАП – система - ИАСУТД - PAWN; 

Над 230 работни BackOffice места са мигрирани от работа с конвенционална компютърна 

техника към работа с виртуален десктоп – тънки клиенти, като освободената техника бе 

прехвърлена и използвана за откриване на нови и допълнителни работни места на гише за работа с 

клиенти. 

Проведени са логистика, масирани тестове и анализи в проблемните обекти относно 

възможностите за работа чрез мобилна комуникация на трите мобилни оператора и различни 

модели комуникационни устройства. 

През 2013 година са оборудвани, конфигурирани и пуснати в реална OnLine дейност 218 

проблемни до този момент обекти. 

Планирана, проектирана и подготвена за имплементиране е WEB базирана OnLine система 

за регистриране на технически проблеми от ИКТ характер. 

 Планирана, проектирана и подготвена за имплементиране е WEB базирана OnLine система 

за регистриране заявки за ИКТ техника и заявки за резервни ИКТ части. 

 

Приложен софтуер (специфичен софтуер). 

През 2013 година  дирекция „ИКТ” разработи следните нови приложения: 

1. Софтуер за хибриден печат и проследяване на обикновени и препоръчани пратки на големи 

клиенти – работи в БФН. 

2. Софтуер за контрол на трафика и работата с Т&Т на ниво ПС.  

 

През годината беше осигурена поддръжката на приложен софтуер за близо 40 дейности, продукти 

и услуги на „Български пощи” ЕАД. 

 

 



„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2013: МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ 

 

МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ 
 
 
 
 

През 2013 година сектор „Реклама и комуникации” работи активно за рекламното 

осигуряване на редица кампании, продукти и услуги: 

 

Абонамент 2014.  

 Набиране на рекламодатели за абонаментен каталог 2013 – реализирани приходи за 

„Български пощи” ЕАД (БП) в размер на 7455 лева, които са с  49 %  повече в сравнение с 

2012 година. 

 Изготвени банери за публикуване в сайта на БП. 

 Изработен дизайн за рекламни карета в местни, регионални и централни издания  (сп. 

„Биограф”, в. „Стандарт, в. „Пенсионер”, в. „Изберете”), както и в издателствата, с 

които  имаме договорености  за публикуване на безплатни рекламни карета. 

 Подготвен медиен план за интернет реклама с групата на Инвестор АД (новинарски сайт 

dnes.bg, бизнес портал investor.bg, женски сайт az-jenata.bg, здравен сайт puls.bg). 

 Подготвен медиен план за радио реклама – Дарик радио, БНР. 

 Рекламни материали – плакати, джобни календарчета, флаери за разпространение на гише 

в пощенските офиси; рекламни папки за Каталог 2014 за бизнес клиенти;  каталози – 

луксозни и работни.   

 

Експресни международни парични преводи по системата “Мъниграм”.  

 Съвместна  рекламна кампания през април  2013-та чрез печатна, външна и телевизионна 

реклама: БТВ; реклама на пощенските офиси; плакати, брошури, публикации в 

международна преса; интернет реклама.  

 Представяне на услугата на Международния пловдивски панаир-2013 с видеоклип, 

излъчван на щанда на „Български пощи” ЕАД и с рекламни брошури.  

 

 

Куриерски услуги EMS/Булпост. 

 Изработен и разпространен  по пощенски офиси флаер за куриерските услуги.  

 Изготвени и реализирани проекти на постери, рекламни  стикери по зададени параметри  

на РУ „Южен централен регион”, ИРМ – Стара Загора, ИРМ – Бургас. 

 

Услуга „Марка с персонализирана винетка”. 

 Изготвени и отпечатани образци на персонални марки за пощенските офиси, 

рекламни дипляни и плакати за ПС. 

  Презентация на услугата за бизнес клиенти. 

  Изготвяне на персонализирани предложения към потенциални бизнес клиенти. 

(събрана  база данни на държавни и обществени органи и организации, стопански 

структури, здравни и учебни заведения и пр. с кръгли годишнини). 

 Изготвен рекламен банер на услугата за корпоративния сайт на „Български пощи” 

ЕАД.  

 Рекламна публикация на 3-та корица в сп. „Световете” и във в. „АзБуки”. 

 Изготвен каталог с отпечатаните образци на персонални марки. 
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  Презентиране на услугата на Международен технически панаир Пловдив 2013. и на 

изложение ЕКСПО Копис 2013 година.  

 

 

Транспортна услуга "Обществен превоз на товари". 

Изработен и разпространен флаер на услугата в пощенските офиси. Изработен и позициониран 

в Централна поща-София   постер на услугата. Отпечатани рекламни карета в централни и 

регионални издания. Презентиране на услугата пред бизнес клиенти на МПП Пловдив 2013. 

 

Представяне на услугата "Пощенска картичка през смартфон".  

 Рекламни дипляни за разпространение на гише в пощенските офиси и плакати на услугата. 

 Описание на услугата и видеоклип в корпоративния сайт. 

 Описание на услугата и поддържан диалог с потребители във Фейсбук.  

 Рекламен клип в YouTube, VBOX, VBOX 7. 

 Публикация на 4-та корица на списание „PC Word”, рекламни карета в други печатни 

издания. 

 Представяне на услугата чрез няколко комуникационни канали в НБУ и Близу, на 

страниците на ЕСОН, inews.bg, poligrafia и др. 

 Рекламни карета в  печатни издания, електронна реклама в агенциите БТА и  „Фокус”. 

 

В мобилното приложение на BgpostCard са качени специално изработени поздравителни 

картички по случай 14 февруари, 8 март, Великден, Гергьовден, 1 юни, Коледни и Новогодишни 

празници.  

Плакати за услугата са позиционирани и в Софийския университет, в ТУ – София. 

Разпространени са флаери в УНСС, ТУ- София и в техните общежития. 

 По повод 1 март са изработени пощенски картички с рекламна вложка на услугата и са 

разпространени с продажбата на билети в пет софийски театри. 

            Услугата е презентирана на Международен технически панаир – Пловдив 2013. 

 

Унифициране визията на пощенските офиси.  

Изготвени и реализирани проекти на рекламни пана за „Изнесено Работно Място” (ИРМ) и 

реновиране на пощенски офиси:  

 ИРМ във ВМА –София; СУ „Кл. Охридски”; Технически университет – София; 

Клон 5 в София; ИРМ Козлодуй. 

 Клон 6, Клон 7 и Клон 23 в Пловдив; Централна поща в Хасково; ПС 

Димитровград; ПС Харманли; ПС Свиленград. 

 РСЦ  и ИРМ в Стара Загора; ИРМ в Бургас  и др. 
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Имиджова реклама. 

 В Пловдив се проведе детска изложба на тема „Ден на Европа”, като рисунките и  

авторските права върху тях бяха отстъпени на „Български пощи” ЕАД.  

 Изготвяне на грамоти за участниците в ежегодния епистоларен конкурс на ВПС. 

 Заснемане в Централна поща – София, на кадри от епизод на серийния филм 

„Фамилията” с продуктово позициониране на услугите „Персонална марка” и 

BGPostcard и позиционирано лого на БП във финалните надписи на серията. 

 Откриване на щанд на „Български пощи” ЕАД  на Международния технически панаир 

2013. 

 Изработени еднолистов и работен  календари за 2014 година.  

 

 

Маркетингови проучвания. 

 Анкетиране на служители, работещи по системата Мъниграм. 

 

 

Продуктово развитие  

В периода януари – декември 2013 година новата услуга „Телепоща със заверка на 

съдържанието“ продължи да се развива възходящо ритмично, като за втората година от 

прохождането си достигна приблизителни приходи от 30 000 лева при пренебрежимо малки 

разходи. Постоянният темп на нарастващи приходи дава увереност да се твърди, че „телепоща със 

заверка на съдържанието” се превръща в неразделна, полезна и печеливша част от портфолиото на 

дружеството, като това е постигнато с минимална реклама и без допълнителни инвестиции. На този 

етап „телепоща със заверка на съдържанието” успешно замества т. нар. нотариална покана, а 

връчването й е средно 5-6 пъти по-евтино от връчването на нотариалната покана. Ето защо е 

напълно възможно с подобряване на възможностите за онлайн попълването на клиентския текст и 

по-агресивна реклама не само да се повиши качеството на услугата, но и да се пристъпи към 

умерено увеличаване на цената й.  

 

Новата услуга „Марка с персонализирана винетка“ (персонална марка) е донесла 

около 20 000 лв. (40 000 за 21 месеца от март 2012 г.) лева приход за годината, като се запазва 

тенденцията почти половината от тази сума да идва от поръчки, подадени директно в СП 

”БФН”. Какви са изводите? 
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 Услугата има огромен и на практика неизчерпаем потенциал.. 

 Необходимо е спешно да се осигури възможност за поръчки онлайн. 

 Услугата се нуждае от широка и агресивна реклама. 

 Нужно е активизиране на РУ/ОПС/ПС. 

 Персоналната марка задължително следва да достигне до рекламни, сватбени, 

туристическии и други агенции, и да стане неразделна част от тяхното портфолио.  

 

Проектът „Изнесено работно място” (ИРМ) на ”Български пощи” ЕАД все повече 

разширява своя обхват и доказва предимствата си, предлагайки търсени и необходими 

продукти и услуги на места с голям клиентопоток. ИРМ се развиват в положителна посока, 

макар и с различен темп в зависимост от своето местоположение, размер на плащания наем, 

количество предлагани услуги, индивидуален период на работа, близка конкуренция и още ред 

обективни и субективни фактори. В страната функционират над  25 ИРМ, като повечето от тях са 

печеливши.  Практиката показва, че в големите хипермаркети, като КАУФЛАНД например, при 

съответните площи и наеми ИРМ излизат на печалба след период около година. Изключение 

правеха двете вече закрити ИРМ в метростанции „Вардар” и „Опълченска”, за които Регионално 

управление „Западен регион” не успя да спечели втория търг поради неимоверно високия наем.  

Стремежът е към повече не само имиджови, но и силно печеливши ИРМ с богато 

индивидуално  портфолио.  

- В началото на септември стартира ИРМ в Техническия университет – София.  

- При изключително изгодни условия ни е предложено помещение в Кампус 1 (4-и 

км) на БАН. 

- Продължава сътрудничеството с КАУФЛАНД. 

- Следва да се обърне повече внимание както на визията, така и на икономическия 

ефект при временните (по някакъв повод или за определен сезон) изнесени работни 

места, в които при добър маркетингов подход се крият  сериозни възможности. 

 

Установените контакти с Централния кооперативен съюз (ЦКС) очертаха различни 

възможности за сътрудничество, които все още не успяваме да използваме пълноценно. На 

ЦКС са предоставени оферти за различните ни услуги, част от които те вече ползват. Желанието им 

за рамково споразумение на централно ниво е предмет на евентуални бъдещи ръководни срещи и 

коментари и най-вече – на конкретизация.  

 

По проекта за продажба на билети за крупни международни културни и спортни 

събития чрез системата на ИВЕНТИМ е работено няколко години. Договорът е съгласуван от 

отделните дирекции, изработена е инструкция, подбрани са 50 стартови ПС и съответните 

служители. Остава неподписан от главния изпълнителен директор. 

 

Въпреки положените  усилия за прецизиране от специалисти от Министерство на 

здравеопазването и засилената работна комуникация с различни партньори, както и 

сериозната ни подготовка за работа по проекта за доставка чрез „Български пощи” ЕАД на 

лекарствени средства до малки, отдалечени и слабо населени места, засега той не може да 
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стартира поради нормативни пречки, чието преодоляване не е в правомощията на БП ЕАД и 

МТИТС. В същото време желанието на хората от малките, отдалечени и слабо населени места да 

получават лекарствата си с помощта на БП ЕАД, което би им спестило време, сили и разходи, се 

засилва, както личи от сигналите към ЦУ от страна на наши регионални структури (Ямбол напр.). 

Омбудсманът на страната Константин Пенчев публично настоя да се намери ефективен механизъм 

за улеснен достъп на хората до необходимите им лекарствени средства (в над 13% от общините 

според него този достъп е затруднен).  

Сред професионалните отговори вариантите бяха: да се разкриват аптеки по селата, 

кметовете да търсят фармацевти и да поемат заплащането им, лекарствата да имат надценка заради 

негарантирана печалба и пр. Само че повечето от тези варианти за разлика от нашия проект са 

далеч по-малко социални и може би не е излишен един сериозен диалог по въпроса между МТИТС 

и МЗ. 

 

В края на март приключи националният етап на един от ежегодните имиджови 

проекти - международният епистоларен конкурс на ВПС за подрастващи, който тази година 

носеше темата: „Напишете до някого писмо, в което се обяснява защо водата е ценен ресурс”. 

В навечерието на Световния ден на пощата 9 октомври победителите и поощрените участници 

получиха своите награди, а на всички участници в конкурса (120) беше изпратена специална 

грамота. Макар и без пряк финансов ефект, този конкурс допринася значително за разширяване на 

клиентското доверие в „Български пощи” ЕАД и за неговото укрепване. 

 

Петнадесет години след своя старт ежегодният детски конкурс за най-красиво писмо 

до Дядо Коледа печели все повече почитатели сред деца, родители и медии. Рекламният му 

ефект и имиджовият му принос както за БП ЕАД, така и за цялото министерство, е 

впечатляващ. През 2013 година броят на детските писма стигна 5000, което е почти двойно в 

сравнение с 2012-ра. Безплатните рекламни  материали за „Български пощи” ЕАД по този 

повод се равняват на почти десетина вестникарски страници плюс поне 30 минути 

радиовреме и най-малко още толкова за телевизионни репортажи.  

 

 Седмичният информационен бюлетин за подобряване комуникацията със 

служителите и повишаване на достъпа им до информация продължава да излиза всеки 

понеделник и до края на 2013 година са излезли 72 броя. Служителите имат достъп до него в 

Интранет и могат да намерят в актуалните му рубрики информация за важни събития в 

живота на пощите, клиентски мнения, европейски полезни практики, данни за качеството на 

работа по отделни договори, образователна информация, свободни бази за отдих и др. Този 

бюлетин е не просто информационен, а и един от каналите за мобилизиращо въздействие върху 

членовете на многохилядния колектив на „Български пощи” ЕАД. А това означава, че бюлетинът 

не само трябва да се развива и усъвършенства, но в неговото  издаване  следва да вземат все по-

активно участие както отделните дирекции в Централно управление, така и Регионалните 

управления на „Български пощи” 
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                                        УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

 

През изминалата година в дружеството са изпълнявани три проекта, финансирани от  

различни фондове на ЕС: 

 

1. Проект„Съвременен център за кибер-защита” (Advanced Cyber - Defense Center). 

В началото на 2013 година започна изпълнението на проект  „Съвременен център за кибер-

защита” (Advanced Cyber - Defense Center) с акроним ACDC на стойност 15 538 831.71 EUR, за 

период от 30 месеца. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28 компании в 14  държави – 

членки на ЕС, в т.ч. Германия, Австрия, Испания, България, Хърватска, Румъния, Чехия, Франция, 

Великобритания, Италия, Португалия, Белгия, Холандия, Словения. „Български пощи” ЕАД е 

единствен представител за 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 ще бъде основа за решаването на един от проблемите с кибер 

сигурността и на национално ниво. 

“Български пощи” ЕАД участва в проекта със 360 700 EUR, като 50% от тях (180 350 EUR) 

са безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия, а останалите 50% са собствен 

финансов принос от страна на дружеството. 

 

2. Проект “Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи 

ЕАД”. 

Български пощи” ЕАД продължи и приключи в края на 2013 година изпълнението на проект 

“Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи ЕАД” по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Проектът е със 100% финансиранe от 

Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), на стойност 

217 хиляди лева за период от 20 месеца. Проектът се изпълни на основание договор ESF-2115-01-

11001 от 14.03.2012 г. с Агенция по заетостта, като са извършени следните дейности: 

 85 служители над 55-годишна възраст, от които 22 мъже и 63 жени с над 20-годишен 

професионален опит в “Български пощи” ЕАД, всичките с висше или средно образование, са  

обучени за обучители (ментори/наставници) на работното място на свои колеги. 

 522 служители на БП са обучени за работа с клиенти на работното си място от своите 

обучители (наставници/ментори). 

 На 2522 служители са изготвени планове за обучение и кариерно развитие на база анкетна 

карта, тест и въпросник от изпълнителя. 

 Изработен  е Наръчник на пощенския служител за обслужване на клиенти. 

 Изградена и е оборудвана мултифункционална зала за отдих в Централно управление на 

„Български пощи” ЕАД. 

 

3. Проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“. 

През 2013 година „Български пощи“ ЕАД спечели и стартира дейностите по проект 

„Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“ по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”. Проектът е на обща стойност 69 293.92 лева, 

като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 54 742.19 лева. Останалите 14 551.73 лева са 

за сметка на „Български пощи“ ЕАД. 

Основната цел на проекта е повишаване ефективността на човешките ресурси в „Български 

пощи” ЕАД чрез модернизация на условията за безопасен труд и сертифициране по международен 

стандарт за безопасни и здравословни условия на труд при спазване на нормите и изискванията на 
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законодателството по безопасност и здраве при работа. Целта ще бъде постигната посредством 

реализирането на следните дейности: 

- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Централна 

сграда на Български пощи” – гр. Благоевград, „Централна сграда на Български пощи” – гр. 

Пловдив и СП „Българска филателия и нумизматика. 

- Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация  в „Централна сграда на 

Български пощи” – гр. Благоевград. 

- Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS 

OHSAS 18001:2007. 

- Обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. 

- Управление на проекта. 

- Осъществяване на мерки за визуализация и публичност. 

- Одит на проекта. 

 

В края на 2013 година „Български пощи” ЕАД подписа договор за изпълнение на проект 

„Транспорт на служителите на  „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-

сортировъчен център по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 “На път”. 

Проектът е на стойност 80 142.52 лева, които се покриват изцяло от оперативната програма. 

Продължителността му е 15 месеца. 

 Основната дейност по проекта е да се осигури транспорт на служителите на „Български 

пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център (БРСЦ). Броят на лицата от целевата 

група е 186. Утвърдена е детайлна работна схема, съгласно която транспортът е организиран в три 

двупосочни маршрута: Център, Север и Юг. 

 

Като резултат от инициатива на дружеството, „Български пощи” ЕАД e целева група и 

участва в проект на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни 

системи” за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение 

BG161PO001/2.2-01/2011 “Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ структура”. Проектът е с европейско финансиране и ще обхване  68 пощенски 

станции, в които освен оптичното окабеляване, ще бъдат извършени и строително-монтажни 

работи, изграждане на системи за пожароизвестяване, климатизация и други дейности на стойност . 

 

Ръководството на „Български пощи” ЕАД осъзнава ползата от ефективно използване на 

средствата, предоставяни от Европейския съюз (EС), поради което се стреми да изгради силно 

звено от експерти за планиране и управле
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                                          МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  
 
 
 
 

През март 2013 година стартира подготовката по участието на „Български пощи“ ЕАД в 

заседанията на Съвета по пощенска експлоатация (СПЕ) в рамките на ВПС през април. Проучени 

бяха материалите за заседанията и беше изготвена позиция на компанията относно предложенията 

за изменение на правилниците за писмовните пратки, колетите и пощенските плащания. Като член 

на СПЕ България е с право на глас при вземането на решения. СПЕ се проведе в периода 8-9 април,  

година като след това бяха изготвени отчетни доклади. Представители на компанията взеха участие 

и в сесията на СПЕ в периода 28 октомври – 2 ноември 2013 година в Берн, Швейцария. 

По време на СПЕ получихме покана да станем съпредседател на групата „Счетоводство, 

статистика и качество“ в рамките на групата по възнагражденията към Комитет 3 на СПЕ. След 

одобрение на главния изпълнителен директор поканата беше приета и взехме активно участие в 

среща на председателите и съпредседателите в групата в периода 27-28 юни 2013 година в Мадрид 

(Испания), както и в Осло (Норвегия) в началото на септември. Участвахме също така в изготвяне 

и анализ на въпросниците на ВПС относно анализа на  разходите за международна поща в 

сравнение с вътрешната, разходите за транспорт, транзит и др. 

През март същата година „Български пощи“ ЕАД взе участие в работната група към 

PostEurop по „Крайни такси”. 

Специалистите от международния отдел се включиха в подготовката за посещението на 

руска делегация по случай валидирането на марката за отбелязване на годишнина от Руско-

турската война. 

Отделът участва в работната среща между дирекция „Пощенски услуги и логистика” и 

представители на Air France през февруари относно договора за превоз на поща, в среща с 

представители на Чешките авиолинии с цел подписване на договор, в срещата с представител на 

EasyPack. 

Част от дейността на „Български пощи” ЕАД в международен план са и: организирането и 

провеждането на работни срещи с представители на PriceWaterHouseCoopers във връзка с 

представянето на изследването на качеството на УПУ; с Dimitrious Tsatsas във връзка с 

евентуалното присъединяване на „Български пощи“ ЕАД към РЕЙМС 5. 

Международният отдел отговаря на въпросници на ВПС (Пощенска статистика, УПУ, 

извънтериториални центрове за размяна на пратки, за въглеродните емисии и др.) и на въпросници 

за обмен на практики, изпращани в рамките на ПостЮръп. През февруари бяха подкрепени две 

становища на ПостЮръп по отношение на предвидените промени в регулациите на ЕС относно 

защитата на личните данни и на Зелената книга на ЕС за развитие на електронната търговия. През 

май към Кръга по корпоративна социална отговорност в рамките на PostEurop беше изпратена 

информация за добри практики на компанията във връзка с изготвяне на брошура за корпоративна 
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социална отговорност – проект „Метаморфоза“ и проект „Социални иновации в управлението на 

човешките ресурси“. 

След сериозна подготовка участвахме активно в пленарното заседание на PostEurop в 

Брюксел през месец септември, както и на съвещанието на главните изпълнителни директори и 

съвещанието по крайни такси, проведени в рамките на пленарното съвещание. 

Преведени бяха на български език промените в правилниците за писмата, колетите и 

пощенските плащания, които бяха гласувани по време на сесията на Съвета по пощенска 

експлоатация (СПЕ) през април 2013-та, след което бяха изпратени до директорите на 

дирекции в ЦУ на „Български пощи“ ЕАД с цел прилагането им в оперативната дейност от 

началото на 2014 година. 

В средата на октомври представител на отдела участва в среща, организирана от 

Международната пощенска корпорация и PostEurop в Брюксел във връзка с представяне на 

проект за развитие на трансграничната електронна търговия. Проектът е в отговор на 

публикувана зелена книга на Европейската комисия (ЕК) за пречките в развитието на  

трансграничната електронна търговия и евентуална необходимост за допълнителни 

регулации в сектора. В тази връзка през юни същата година „Български пощи“ ЕАД 

подкрепи единно становище на членовете на  PostEurop, които членуват и в Европейския 

съюз. 

През декември 2013 година беше официално одобрена кандидатурата на Калина 

Тотева, ръководител на сектор „Управление на проекти“, за заместник-председател на Кръга 

по корпоративна социална отговорност към PostEurop. 

 

ПРОЕКТИ:  

„СЪВПАДЕНИЕ НА УМЕНИЯ И РАБОТНИ ПОЗИЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР“ 

Проектът се осъществява в рамките на Работната група за обучения и развитие на уменията 

към Комитета за социален диалог за пощенския сектор. Проектът е съфинансиран от ЕК и се 

изпълнява с подкрепата на PostEurop и UniEuropa.  

В рамките на проекта през март 2013 година беше попълнен въпросник за установяване на 

дейностите в пощенските оператори за търсене на съвпадение между умения и работни позиции. В 

допълнение през април беше проведен конферентен разговор с уточняващи въпроси. На 5 и 6 юни 

в Брюксел участвахме в работна среща за представяне на резултатите от изследването, като 

„Български пощи” ЕАД представи добри практики на компанията – проект „Метаморфоза“ и 

проект „Социални иновации в управлението на човешките ресурси“.  

 

„ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЩА” 
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През януари 2013 година беше одобрен финалният доклад по проекта, предаден през 

септември 2012-та към Центъра за развитие на човешките ресурси. След това беше преведен 

остатъкът от финансиращата сума в размер на 2200 евро.  

 

ПРОЕКТ „МЕТАМОРФОЗА” 

През февруари 2013 година бяха проведени обучения за обучители в РУ „Запад“ и беше 

създадена организация за провеждане на обученията по ОПС. Тези обучения стартираха на 22 

април същата година, като всеки месец се подаваше информация за обучените служители.  

Успоредно се работеше и по изготвянето на търговско помагало за служителите в 

пощенските офиси. 

 

За отчетния период бяха изготвени различни търговски презентации – обща 

презентация и по групи услуги: пощенски пратки, финансови услуги и търговска дейност. 

 

На ежедневна база се поддържа официална Фейсбук страница на компанията като се 

публикува информация за услугите на „Български пощи” ЕАД, за свързани с дружеството събития, 

отговаря се на клиентски запитвания.  

 

Регулярно се извършва превод на различни видове документи, включително търговски 

предложения, договори и други. 
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ФИЛАТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 
 
 
 
 
            В изпълнение на годишния Тематичен план‘2013 за издаване на пощенски марки и 

пощенски продукти от СП „Българска филателия” бяха отпечатани и пуснати в употреба 50 нови 

издания пощенски марки с фиксиран тираж, 20 издания илюстровани пощенски плика със знак за 

цена на пощенската услуга и 15 броя илюстровани пощенски карти със знак за цена на пощенската 

услуга. Всички издания бяха съпроводени със специални пощенски печати.  

            Общият тираж на отпечатаните през годината тематични пощенски марки с фиксиран тираж 

е 1 405 200 къса; на илюстровани пощенски пликове със знак за цена на пощенската услуга – 39 

922 броя; на илюстровани пощенски карти със знак за цена на пощенската услуга – 12 523 броя.  

            За нуждите на пощенската експлоатация през 2013 година бяха допечатани  

5 711 000 къса пощенски марки с променлив тираж. Бяха правени допечатки на пощенски марки с 

променлив тираж от следните номинални стойности: 0,01 лв.; 0,02 лв.; 0,05 лв.; 0,10 лв.; 0,20 лв.; 

0,25 лв.; 0,30 лв.; 0,32 лв.; 0,40 лв.; 0,50 лв.; 0,58 лв., 0,65 лв.; 0,80 лв.; 1,00 лв.; 1,50 лв.; 2,00 лв.; 

3,00 лв.; 5,00 лв. и 10.00 лева.  

            Съгласно Заповед № РД–08–134/06.03.2013 г. на Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията от 1 юли 2013 година бяха извадени от употреба 13 

броя издания пощенски марки с фиксиран тираж 


