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I. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Относителен дял на приходите по видове услуги през 2014
година
Универсална
пощенска услуга

37%

49%

Неуниверсални
пощенски услуги
Търговски дейности

14%

Универсална пощенска услуга за страната
Кореспондентски пратки, малки
пакети, печатни произведения,
пряка пощенска реклама и
секограми (непрепоръчани)

15,000

Колети

146

7,954

164

270

5,000

251

8,631

10,000

12,890

14,617

Сравнителна графика на трафика от универсална пощенска услуга
за страната 2013-2014 година (хил. бр.)

Кореспондентски пратки, малки
пакети, печатни произведения и
секограми (препоръчани)
Пратки с обявена стойност

0

2013

2014

Сравнителна графика на приходите от универсална пощенска услуга за страната
2013 - 2014 година (хил.лв.)
Кореспондентски пратки, малки пакети,
печатни произведения, пряка пощенска
реклама и секограми (непрепоръчани)

12,000

0

2013

8,761
501

735

585

801

4,000
2,000

Колети

7,534

6,000

8,908

8,000

10,897

10,000

Кореспондентски пратки, малки пакети,
печатни произведения и секограми
(препоръчани)
Пратки с обявена стойност

2014
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Универсална пощенска услуга за чужбина
Сравнителна графика на трафика от универсална пощенска
услуга за чужбина 2013 -2014 година (хил. бр.)
3,000

2,492

Колети до 31.5 кг

0

2013

2

2

52

1,324

44

1,000

"Пратки с предимство" и
"пратки без предимство"
(препоръчани)

1,556

2,400

2,000

"Пратки с предимство" и
"пратки без предимство"
(непрепоръчани)

2014

Пратки с обявена
стойност

Сравнителна графика на приходите от универсална
пощенска услуга за чужбина 2013-2014 година (хил. лв.)
"Пратки с предимство" и
"пратки без предимство"
(непрепоръчани)
Колети до 31.5 кг

2,765
181

2013

72

4,033

0

2,796

5,000

10,494

2,377

10,000

13,122

15,000

2014

"Пратки с предимство" и
"пратки без предимство"
(препоръчани)
Пратки с обявена
стойност

Неуниверсални пощенски услуги
Сравнителна графика на приходите от неуниверсални пощенски услуги за
страната 2013 - 2014 година
( хил. лв.)
5,703

5,280

6,000
5,000
4,000
3,000

4,292

3,551

3,368

2,651

3,187

2,819
1,227

1,000
0

Хибридна поща
Парични преводи

1,184

2,000

Куриерски услуги

Пряка пощенска реклама
Други НУПУ

2013

2014
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Сравнителна графика на приходите от неуниверсални
пощенски услуги за чужбина 2013-2014 година (хил. лв.)
1,372
1,253

1,400
1,200
1,000

964
724

800
600

Куриерски услуги
Други НУПУ

400
200
0

2013

2014

Други търговски дейности
Относителен дял на приходите от други тъ рговски дейности
през 2014 година

4%

Услуги по договор

16%

Разпространение на
печата
80%

Други тъ рговски
дейности

Относителен дял на приходите от услуги по договори през 2014 година

4%

Национален осигурителен
институт

8%

Договор с БТК АД (VIVACOM)

20%

6%

62%

Електроразпределителни
дружества
Водоснабдяване и канализация
Други договори
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II. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД
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ІІІ. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Като част от управленските процеси администрирането на персонала, организацията на труда
и работната заплата, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, обучението и
повишаването на компетенциите на персонала се осъществяват в съответствие с изискванията на
Интегрирана система за управление в “Български пощи” ЕАД и КТД.
Вътрешно-дружествените документи, отнасящи се до управление на човешките ресурси, са
публикувани на http://iso.bgpost.bg/.
Организация на персонала и работната заплата.
Списъчният състав в “Български пощи” ЕАД към 31 декември 2014 година е 10 794 броя, като
към същия период на 2013 година е бил 11 126 броя. Намалението през 2014-та е 332 броя
работници и служители.

Средният списъчен брой на персонала в дружеството за 2014 година е 9716 броя или 243 броя
по-малко от 2013 г. (9959 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.
Разпределение на персонала по часова заетост
ПОКАЗАТЕЛИ
списъчен брой 2013 г.
списъчен брой 2014 г.
разлика 2014-2013 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
Дял от общия брой (%)
2013 г.
Дял от общия брой (%)
2014 г.
разлика 2014-2013 г.

2ч.

3ч.

4ч.

5ч.

6ч.

7ч.

223
232
9

88
90
2

898
869
(29)

346
327
(19)

1 032
959
(73)

522
497
(25)

2ч.

3ч.

4ч.

5ч.

6ч.

7ч.

8ч.

Общо
%

2.0

0.8

8.1

3.1

9.3

4.7

72.0

100.0

2.2

0.8

8.1

3.0

8.9

4.6

72.4

100.0

0.2

0

0

(0.1)

0.4

-

(0.1)

(0.4)
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8ч.

Общо
бр.
8 017 11 126
7 820 10 794
(197) (332)

Към 31 декември 2014 година работещите на непълно работно време са 2974, което
представлява 27,6 % спрямо общия списъчен брой на персонала.
По отчетни данни средната работна заплата за 2014 година е 551 лева при 524 лева за 2013
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.
Контрольор в ПС/РСЦ/ОВ
Шофьор
Служител гише в ПС/ Началник на ПС - ІV, V кат.
Касиер в ПС
Сортировач/Разпределител печат
Пощальон

633 лв.
601 лв.
580 лв.
516 лв.
501 лв.
526 лв.
476 лв.

С цел ефективно управление на персонала и оптимално използване на трудовите ресурси в
“Български пощи” ЕАД през 2014 година е:
 Изчислен 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;
 Актуализирана Таблицата за цената на работните места в „Български пощи” ЕАД, в
сила от 01.01.2015 г., във връзка с определения нов размер на минималната работна
заплата за страната;
 Актуализиран Класификаторът на длъжностите в “Български пощи” ЕАД;
 Приложена разходна норма на труд за определяне на необходимата численост на
персонала в ПС;
 Сключено Споразумение със синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД за
размерите на минималните месечни осигурителни доходи по квалификационни групи
професии за дружеството през 2015 година;
 Изготвен отговор на жалби;
 Изготвена справка, отчет и анализ 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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Разпределение на персонала по пол, образование и възраст.

Разпределение на персонала по пол към
31.12.2014 г.

Образователна структура на персонала към
31.12.2014 г.

Анализът на разпределението на персонала по пол показва, че 83% (8943 от общия списъчен
брой – 10 794) от работниците и служителите на дружеството са жени, а 17% (1851 бр.) са мъже.
При структурното разпределение на персонала по признак „пол” се наблюдава минимално
изменение спрямо предходния отчетен период – увеличение с 0,4% на наетите жени за сметка на
намаление на мъжете.
В образователната структура на персонала преобладават лицата със средно образование –
73% (7831 бр.). Лицата с висше образование представляват 22% (2403 бр.), а тези с основно – 5%
(560 бр.) от общия списъчен брой на персонала. В сравнение с предишния отчетен период в
образователната структура на персонала се наблюдава увеличение с 1% на служителите със
средно образование за сметка на намаление със същия процент на заетите лица с основно
образование
Разпределение на персонала по образование към 31.12.2014 г.
висше
средно
основно
образование
образование
образоване
Списъч
КЛАС
ен
мъж
Общ мъж
мъж Жен
ПЕРСОНАЛ
бр.
общо е
жени о
е
жени общо е
и
451
381
108
273
70
23
47
0
0
0
Ръководители
494
430
123
307
64
19
45
0
0
0
Специалисти
Техници и
приложни
348
257
54
203
89
59
30
2
2
0
специалисти
Помощен и
административен
8895 1308
157 1151 7142
782 6360
445
114 331
персонал
Персонал зает с
услуги за

56

2

0

2

50

4
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46

4

0

4

населението,
търговия и охрана
Квалифицирани
работници и
сродни на тях
занаятчии
Машинни
оператори и
монтажници
Професии,
неизискващи
специална
квалификация
ОБЩО:

52

1

0

1

42

33

9

9

8

1

362

13

13

0

306

296

10

43

43

0

136

11

4

7

68

6

62

57

3

54

10794

2403

459

1944

7831

1222

6609

560

170

390

Възрастова структура на персонала към 31.12.2014 г.
Най-голям брой от работниците и служителите в дружеството са на възраст между 40 и 50 г. –
33,2 %; 50-55 г. – 22,6 %; 55-60 г. – 19,2 %; 30-40 г. – 16,3 %; над 60 г. – 4,6%; 20-30 г. – 4,0 %; до
20 г. – 0.1 %. Съществени изменения във възрастовата структура на персонала в дружеството в
сравнение с предходния отчетен период не се регистрират.

16,3%

33,2%

4,0%
0,1%
4,6%

19,2%

22,6%
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до 20г.
20г.- 30г.
30г.- 40г.
40г.-50г.
50г.-55г.
55г.-60г.
над 60г.

Разпределение на персонала по възраст и клас към 31.12.2014 г.

КЛАС ПЕРСОНАЛ

Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен и административен персонал
Персонал, зает с услуги за населението,
търговия и охрана
Квалифицирани работници и сродни на
тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална
квалификация
ОБЩО:

Общо

до

20г. 30г.
20г. 30г. 40г.

40г.
50г.

50г. 55г.
55г. 60г.

над
60г.

451

0

13

59

172

92

93

22

494

0

41

107

149

81

98

18

348

0

8

35

143

76

62

24

5 346 1225 2690 2114 2018

497

8895
57

0

2

7

12

10

20

6

57

0

1

6

15

13

9

13

353

0

4

39

100

103

56

51

139

0

6

14

30

31

33

25

5 421 1492 3311 2520 2389

656

10794

Наложени дисциплинарни наказания през 2014 г.
През 2014 година в "Български пощи" ЕАД са наложени 272 дисциплинарни наказания по чл.
188 от КТ, от тях 219 забележки, 41 предупреждения за уволнение и 12 дисциплинарни
уволнения. В сравнение с предходния отчетен период /551 бр. за 2013 г./ се наблюдава
значително намаление на броя наложени дисциплинарни наказания.
Подбор, обучение, повишаване на квалификацията и нивото на компетенции на
персонала.
Определянето на потребностите от персонал в Дружеството се основава на текущото
състояние и перспективите за развитие по структурните и функционалните звена в условията на
конкурентна среда.
По обобщени данни през 2014 година са обявени 873 вакантни позиции, за които са
постъпили 1630 заявления от кандидати (в т.ч. 521 от „вътрешни” за системата и 1109 – от
„външни”). Допуснати до процедурите за подбор са 1534 и 845 от тях са одобрени и назначени.
Запазва се тенденцията от предходни отчетни периоди – по-голям относителен дял на постъпили
заявления от „външни” 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.
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.
Във връзка с проведените процедури за подбор няма постъпили основателни жалби.
Създадени са необходимите организационно-методически предпоставки за включване на
работниците и служителите в различни обучителни и други форми за повишаване на
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професионалната компетентност на персонала. В съответствие с изискванията на ИСУ и КТД е
разработен Годишен план за повишаване на квалификацията на работниците и служителите през
2014 година, обсъден със синдикалните партньори и утвърден от главния изпълнителен
директор. Със заповеди на ГИД са определени редът и начинът за организиране на дейностите в
отделните структурни звена за реализирането на годишния план.
Проведени са вътрешни обучения съобразно потребностите и спецификата на работа.
Преобладаващи са обученията, насочени към усъвършенстване на знанията и уменията за
предоставяне както на традиционните, така и на нововъведени услуги, подобряване на
технологичната дисциплина и резултатите от експлоатационната дейност, подобряване
обслужването на клиентите на дружеството. Над 8500 са участниците в различни обучителни
форми. Всички новопостъпили служители преминават обучение и по прилагане на ИСУ.
Най-голям е броят на преминалите обучения, свързани с експлоатационната дейност – 8037
участници. Преобладаващи по теми са обученията:
 Електронен пенсионен картон;
 Кеш кредит;
 Обработка на входящи кореспондентски пратки, печатни произведения и малки
пакети;
 Инкасиране на местни данъци и такси;
 Откриване на нови каси на EVN, Булсатком, VIVACOM и МТел;
 Абонаментна кампания 2015 г.;
 Български спортен тотализатор;
 Инкасиране на суми на Близу, Ейвън, Топлофикация;
 Автоматизирано инкасиране на ВиК услуги и по фактури на ЧЕЗ.
Други основни тематични области, в които служители от „Български пощи” ЕАД са
повишили компетенциите си с цел подобряване на резултатите от работата, са свързани с
изменения и допълнения на Закона за обществени поръчки; промени в социалното и здравно
осигуряване и КСО; прилагане на новата пенсионна реформа; проверка на товари и поща;
съвременни технологии и подходи в предоставянето на пощенските услуги; придобиване,
потвърждаване и повишаване на квалификационна група по ел.безопасност; безопасност и здраве
при работа.
В изпълнение на Решение на Съвета на директорите е проведена процедура за обществена
поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет на поръчката: „Организиране и
провеждане на обучения по английски език за служители в „Български пощи” ЕАД.” След
сключен договор стартира провеждането на обучението по английски език на служители от 3
региона – 12 населени места, обслужващи непосредствено клиенти за усвояване на базови
познания и придобиване на умения за водене на успешна комуникация.
Предоставените от регионалните управления анализи за ефективността на обученията
налагат извода, че системното усъвършенстване на професионалните умения и ефективното
използване на потенциала на служителите са основни предпоставки за поддържане на високо
качество при предоставянето на пощенски услуги.
В рамките на финансовите параметри усилията през 2014 година бяха насочени към
приоритетно провеждане на обучителни форми с вътрешен ресурс и използване на допълнителни
механизми за мотивиране на персонала за повишаване на ключови компетенции.
И през 2014 година „Български пощи” ЕАД продължи корпоративното си членство в
Българска асоциация за управление на хора /БАУХ/.
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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.
Изразходваните средства са на стойност 149 378 лева.
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 разменносортировъчни 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;
- обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето
и безопасността при работа.
През 2014 година от специалисти по трудова медицина е извършена частична оценка на риска
на нови работни места, при промяна на условията на работа, след извършен ремонт и при
промяна на работното оборудване, проведени са задължителни профилактични медицински
прегледи, изготвени са анализи на заболеваемостта с временна неработоспособност и е
проведено обучение по осигуряване на БЗР на представители в комитетите и групите по условия
на труд и специалистите по безопасност и здраве при работа.
 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 2014 г. cа застраховани срещу злополука 6707 служители гише в пощенска станция,
касиери, продавачи, сортировачи, контрольори, експедитор поща, пощенски раздавачи, шофьори,
пазачи невъоръжена охрана, квалифицирани работници – техници, механици, заварчици и др.
През отчетната година за застраховане за риска „Трудова злополука” в „Български пощи”
ЕАД са изразходвани 10 394 лева.
Изпълнение на програмите на регионалните управления и специализирани поделения
на „Български пощи” ЕАД за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
през 2014 година.
Във всички регионални управления и СП „БФН” и „ИМС/Булпост” на „Български пощи”
ЕАД за 2014 г. са разработени и приети програми за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд. В зависимост от състоянието на сградите, работните помещения и работното
оборудване са и предвидените 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 и измерване на импеданса на
контур фаза и други ел. измервания, са изразходвани средства в размер на 12 894 лева.
- за осигуряване на пожаробезопасност, включващо закупуване на пожарогасители,
проверка и ремонт на пожарогасителни прибори и поддръжка и ремонт на пожароизвестителни
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инсталации, както и поставяне на табелки по пожаробезопасност е изразходвана сума от 6702
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, изграждане и ремонт на
санитарни възли и остъкляване на прозорци изразходваните средства възлизат на 253 890 лева;
 По подобряване условията на труд в работните помещения:
- за подобряване на микроклимата, включващо закупуване на климатични инсталации,
ремонт и абонаментно обслужване на климатични инсталации, закупуване и ремонт на
вентилатори, щори, отоплителни печки е усвоена сумата от 255 510 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 средства в размер на 16 065 лева;
- за подобряване чистотата на въздуха в РУ „Северен централен регион” са обособени
самостоятелни архивни помещения, като размерът на изразходваната за това сума е 1252 лева.
 По оптимизиране на работното оборудване и работната мебел са закупени
ергономични столове за работните места с видеодисплей на обща стойност 7 420 лева.
 По 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
57 836
лева.
 Хигиена и предпазване здравето на персонала.
- за закупуване или ремонт на бойлери за топла вода са
изразходвани 992 лева;
- във всички поделения на „Български пощи” ЕАД са осигурени охлаждащи напитки
за персонала, зает с дейности, които могат да доведат до прегряване и обезводняване
на организма - 38 435 лева;
- извършване на дезинсекция и дератизация на помещения - 12 323 лева;
- оборудване на пощенски станции с окомплектовани аптечки – 19 416 лева.;
- закупени препарати за миене - 26 055 лева.;
- осигурени са затоплящи напитки за работещите на открито и в
- неотопляеми халета и тонизиращи напитки за работещите нощна смяна - 27 278
лева;
- измерване факторите на работната среда от външна
- лицензирана лаборатория в БРСЦ - 1616 лева;
- обозначаване на пътища за евакуация - 1078 лева;
- осигурена е безплатна храна и тонизиращи напитки на
- работещите с рентгенови апарати за проверка на пощенски пратки - 2957лева;
- закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства - 74 072 лева;
- закупуване на работно облекло - 2747 лева;
- осигуряване на чанти за пощальони - 9950 лева;
- закупени са 299 броя очила за работа с видеодисплей - 19 473 лева;
- осигуряване на средства за защита от кучета - 33 лева.


-

Обучение и повишаване на квалификацията на персонала.
провеждане на курсове по безопасност и здраве при работа в поделението изразходвани 2233 лева;
- обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационни групи по ел.
безопасност на стойност 857 лева.
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Общо за здравословни и безопасни условия на труд през 2014 година в “Български
пощи” ЕАД е изразходвана сумата от 851 084 лева.
През отчетната година в „Български пощи” ЕАД са регистрирани 39 трудови злополуки, от
които 27 по време на работа или във връзка с трудовия процес и 12 при отиване и връщане от
работа и в обедната почивка. Тенденцията през отчетната година е към запазване броя на
трудовите злополуки, станали по време на работа:
Трудови злополуки
2010 г.
в „Български пощи” ЕАД станали:
По време на работа и във връзка с
47
трудовия процес
На отиване и връщане от работа, и в
16
обедната почивка

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

22

25

28

27

19

29

12

12

Приключени са 37 трудови злополуки, 2 продължават през 2015 година. Загубени са 2078
работни дни.
Трудови злополуки – загубени работни дни
Брой приключили
трудови злополуки.
31

Общ брой загубени
работни дни
1 506

2010

54

2 342

2011

34

1 974

2012

48

3 906

2013

42

2 104

2014

37

2 078

Година
2009

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

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Кч

3,56

5,45

3,66

5,39

4,01

4,03

Кт

0.18

0,28

0,24

0,54

0,30

0,30

където:
Коефициент на честота /трудови злополуки на 1000 работещи/
Кч

=

Брой трудови злополуки, станали през отчетния период
Средносписъчен брой на персонала
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х 1000

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 2014 година в 14 Областни пощенски станции (ОПС) на „Български пощи” ЕАД и в
двете специализирани поделения не са допуснати трудови злополуки. Това са ОПС Добрич,
Шумен, Търговище, Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин, София област, Плевен, Велико
Търново, Русе, Разград, Силистра, Пазарджик, Хасково, Ямбол, СП „БФН” и „ИМС/Булпост”.
През отчетния период . в „Български пощи” ЕАД няма регистрирани професионални
заболявания. Най-голям е делът на трудовите злополуки, причинени от спъване и стъпване на
криво. Тази група от 25 човека съставлява 64,10 % от всички трудови злополуки. Посочените
злополуки са се случили най-вече при отиване и връщане от работа.
По отношение на трудовия травматизъм като най-рискова отново се откроява групата на
пощальоните (пощальон доставъчна дейност и междуселищен) – 17 на брой (43,59 %) от всички
трудови злополуки, като 14 (82,35 %) са по време на работа.
От общия брой на трудовите злополуки 34 (87,18 %) са с жени.
Организационно-техническите мерки за намаляване на риска от трудови злополуки,
предприети в “Български пощи” ЕАД през 2014 година, са насочени основно към:
 стриктно провеждане на начален и периодичен инструктаж, а на шофьорите - и
ежедневен инструктаж;
 перидично обсъждане на злополуките, предложенията и препоръките за
предотвратяването им от страна на работещите във всяко поделение на “Български пощи”
ЕАД;
 своевременно отстраняване на причините, които могат да доведат до злополука.
Анализите на трудовия травматизъм и предприетите мерки за превенция на рисковете при
работа са обсъдени на заседания на комитетите по условия на труд в поделенията на “Български
пощи” ЕАД.
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 2014 година.
По Социалната програма на дружеството за 2014-та са осигурени парични средства за помощи
за лечение, които са изразходвани за:
Парични помощи в размер на 333 750.35 лева за:
• лекарства
• операции
• лечение на деца на работници и служители на „Български пощи” ЕАД
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• изследвания
• смъртни случаи
• трудови злополуки
Социални разходи за разпределение в поделенията:
• ваучери за храна – по 50 (петдесет) лева на 1 лице от средно списъчния състав на
персонала:
5 904 668.00 лева.
Всичко изразходвани средства по Социалната програма на дружеството:
6 238 418.35 лева.
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ІV. 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

213

- в селища с население над 150 жители и
под 800 жители

1332

- в селища с население над 800 жители

799

2. Брой пощенски агентства

62

3. Плътност на пощенската мрежа
Обслужвано население от една пощенска
станция
Обслужвано население от една пощенска
станция в градовете
Обслужвано население от една пощенска
станция в селата
Обслужвана територия от една пощенска
станция, км2
4. Брой пощенски кутии за събиране на
кореспондентски пратки, от тях:

2538
8748
851
37
4814

в градовете

1753

в селата

3061

5. Дължина на пощенските пътища,
изминавани от междуселищни
пощальони, км
6. Брой изпълнявани автомобилни
маршрути, от тях:
- междурегионални маршрути
- вътрешно - районни маршрути,
изпълнявани от „Български пощи” ЕАД
- вътрешно - районни маршрути,
изпълнявани от външен превозвач

11320
301
17
144
140
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V. ВЕДОМСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
„Български пощи” ЕАД разполага с един от най-големите автомобилни паркове
в страната, съобразен със специфичните особености на транспортната дейност на
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
на територията на България. Ежедневно се експлоатират около 426 автомобила,
разпределени по териториалните поделения в дружеството, като са осигурени и
допълнителен резервен брой автомобили в случай на необходимост.
„Български пощи” ЕАД притежава лиценз за превоз на товари на основание от
закона за автомобилните превози и наредба № 33 от 1989 г. за обществен превоз на
пътници и товари. В моторните превозни средства на „Български пощи” ЕАД е
внедрена GPS-система за проследяване местоположението на автомобилите в реално
време, даваща и възможност за обобщаване на наличната информация.
В края на 2014 година дружеството разполага с 523 собствени моторни превозни
средства, разпределени, както следва:
-

Леки автомобили – 107;
Товарни автомобили – 392;
Автобуси – 6;
Мотопеди – 18.
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VІ. УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
Състояние на универсалната пощенска услуга (УПУ).
Основна характеристика за състоянието на УПУ през 2014 година са различните
тенденции в изменението на трафика при УПУ по видове пратки, както следва:
 През 2014 година УПУ за страната е с най-голям дял – 83,8% от общия обем на
универсалната услуга.
 Спрямо 2013 година УПУ за страната намалява с 10,3%.
 По-голямо е намалението на непрепоръчаните пратки (11,8%), което е в резултат
на преминаване на част от обемите пратки в хибридни пратки, както и от
конкуренцията на другите оператори. Намалението при препоръчаните пратки е
7,8%.
 Запазва се тенденцията на намаление при колетите без обявена стойност за
страната – през отчетния период те намаляват със 7%.
 В общия обем на универсалната пощенска услуга делът на пратките за чужбина е
16,2%.
 Спрямо 2013 година УПУ за чужбина нараства с 8,8%.
Данните за 2014 година показват нарастване в трафика на всички предоставени
услуги за чужбина:
- ръст от 3,8% на непрепоръчаните пратки „с/без предимство”;
- значителен ръст от 17,5% на препоръчаните писмовни пратки „с/без предимство”;
- ръст от 18,2% при международните колети.
Подобряване на технологията и качеството на предоставяните услуги.
 През отчетната година възложителите по договори все по-активно използват
баркод за непрепоръчаните пратки и изискват връщането на детайлизирана
информация (чрез специализиран софтуер) за недоставени пратки на възложителя.
 От 19 май 2014-та са в сила актуализирани Общи условия на договора с
потребителите на УПУ и пощенските парични преводи, извършвани от „БП”
ЕАД, съгласувани с Решение на КРС № 19/16.01.2014 г.
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 с
30,5% и 46,7%. Намалението на приходите и трафика се дължи основно на прекратени
договори.
НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Изплащане на пенсии и социални помощи.
Изплащането на пенсии се извършва във всички ПС, при спазване разпоредбите на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Продължава отчитаното през последните години намаление в броя на изплатените
пенсии. Поради изискванията на наредбата за изплащане на пенсиите по график и в
конкретна ПС, „БП” ЕАД губи голяма част от своите клиенти, предимно в градовете.
Основен конкурент на „Български пощи” при изплащането на суми са търговските банки.
Тяхното предимство е, че няма задължение за получаването на пенсия/социални помощи в
определен банков клон.
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Банкови услуги, извършвани в ПС.
Към края на 2014 година банкови услуги по договори се изпълняват основно в
селата и населените места без банка, където са основните потребители на услугите. През
отчетната година са извършени 16.6% повече операции спрямо предходната.
Инкасови услуги.
Услугите по приемане на плащания от името и за сметка на отделни възложители
на дружеството се извършват чрез програмни продукти на всеки от възложителите в
пощенските станции с комуникационна свързаност, а в останалите ПС - чрез
предварително отпечатани разписки /местни ВиК дружества, енергоразпределителните
дружества и др./.
Услугите са популярни сред клиентите, особено в малките населени места и селата,
където присъствието на конкуренти на „Български пощи” е незначително, за разлика от
големите градове.
Трафикът от приети плащания към енергодружествата бележи спад от 4.8 % за
2014 година в сравнение с 2013-та.
През отчетния период приетите плащания за други комунални услуги /стационарен
телефон, интернет, телевизия, мобилни телефони/ са се повишили със 17.70 % спрямо
плащанията за предходната година.
Общо при инкасовите услуги през 2014 година се наблюдава повишение спрямо
2013 година средно с 9.3 %.
Все още е невъзможно да бъдат интегрирани програмните продукти на отделните
възложители, с които се работи в „Български пощи” ЕАД, а това е сериозна причина за
забавяне процеса на работа и обслужването на клиентите.
Безадресна доставка.
Изключително високата конкуренция от фирмите, които предлагат безадресно
разпространение на рекламни материали, е основен фактор за отпадането на значими за
„БП” ЕАД възложители на услугата.
Безадресната доставка на реклами остава популярна за градовете, особено за тези с
разкрити хипермаркети от търговски вериги.
Хибридна поща.
Все по-голяма популярност сред възложителите имат електронните месечни
справки, които „БП” ЕАД генерира за статуса на пратките през съответния месец.
С практическото приложение на съвременни софтуери, даващи информация на
клиентите на комплексната услуга „хибридна поща” за статуса на техните пратки
„Български пощи” показват стремежа си към непрекъснато усъвършенстване на
качеството. А това е неоспорима предпоставка за запазване на настоящите и за
привличането на нови клиенти, както и за повишаване конкурентоспособността на
дружеството.
Парични преводи.
„Български пощи“ ЕАД предлага експресната услуга във всички пощенски
станции.
По отношение международните парични преводи, през 2014 година значително е
увеличен броят на изплатените входящи международни парични преводи. Все още е
малък броят на издадените изходящи международни парични преводи.
Абонамент и разпространение на печата.
Български пощи” ЕАД участва на пазара за разпространение на ежедневен и
периодичен печат и през 2014 година. Общата тенденция при развитие на услугата
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„Разпространение на печата” за дружеството е достигане и запазване на обемите набран
абонамент спрямо предходната година и оптимизиране количествата за продажба на
консигнация на ежедневни и периодични издания с цел намаляване разходите при тази
дейност.
Търговски продажби.
Продажбата на винетни стикери в ПС се извършва по договор с ДЗЗД „Винетни
стикери 12-17”. Броят на крайните разпространителски пунктове, разкрити в ПС на всички
ОПС през 2014 година, е 2046.






Други търговски договори на Български пощи за продажба на стоки и услуги са:
Договор за продажба на билети на Националната лотария;
Договор за продажба на билети на Българския спортен тотализатор;
Договор за продажба на предплатени карти и ваучери;
Договор за продажба на застраховки;
Договор за продажба на книги.
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VІІ. КУРИЕРСКИ УСЛУГИ EMS/BULPOST
Пазарът на куриерски услуги е най-конкурентният сегмент в общия пазар на
пощенските услуги.
През 2014 година основен приоритет на „Български пощи” ЕАД по отношение
на куриерските услуги e запазването на съществуващия пазарен дял и утвърждаване на
достигнатите пазарни позиции.
Усилията са 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.
 След анализ на пазара са въведени нови цени, ориентирани към клиентското
търсене, с преференциални отстъпки за бизнес клиентите.
 Сключени са нови договори с клиенти като Банка ДСК, Прокуратурата на
РБ, Българска агенция по безопасност на храните, Държавна агенция по
метеорология и технически надзор, Агенцията по заетоста, Екскурзион
сървисиз, НАП, ЧСИ Стоян Якимов, ЧСИ Павлов и Павлова и др.
 Договорът с „Ейвън Козметикс България” ЕООД, сключен през 2010 година,
е продължен до септември 2015 година. Предстои предоговаряне на
допълнителни условия, като например инкасиране на суми от
представителите на „Ейвън”. Успешното обслужване на фирма като „Ейвън
Козметикс България” ЕООД с огромен мащаб и максимални изисквания в
логистично и технологично отношение е отлична референция за EMS/Bulpost
и за „Български пощи” ЕАД. Този договор доказва, че дружеството има
капацитет да удовлетвори изискванията и на особено големи и взискателни
ползватели на куриерски услуги.
През 2014 година се наблюдава увеличение на трафика на вътрешната куриерска
услуга Bulpost с 35 % и намаляване на трафика на международната куриерска услуга
EMS с 3 %.
Приходите от Bulpost са нараснали с 24 %, а тези на EMS – с 2 %.
През 2015 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 за услугата EMS, съобразени с пазара.
 Въвеждане на нови услуги – „sms известяване при доставка на пратки”.
 Откриване на съвременен колцентър, който е крайно необходим за
подобряване качеството на предлаганите услуги.
 Таргетиране на малки и средни по обем ползватели на куриерски услуги.
 Акцент върху електронната търговия.
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VІІІ. КАЧЕСТВО НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Качеството на предоставяните от "Български пощи" ЕАД услуги стои 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 своите позиции на надежден партньор и лидер на либерализирания
пощенски пазар. За поддържането на устойчиво и високо качество на услугите и
продуктите, предлагани от дружеството като оператор със задължение да предоставя
универсалната пощенска услуга, дейността на „Български пощи” по отношение на
качеството е насочена към прилагането и използването на системи и методи, съответстващи
на международните изисквания и стандарти.
Съществуващата система за управление на качеството, внедрена през 2007 година в
"Български пощи" ЕАД съгласно изискванията на стандарта, е реорганизирана през 2014
година в Интегрирана Система за Управление в съответствие със стандартите БДС EN ISO
27001:2013, БДС EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2013, за които бяха получени
сертификати за съответствие.
С оглед задоволяването на все по-високите клиентски изисквания към предлаганите
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 позволява извършването на обективен
контрол по цялата пощенска верига и предприемане на адекватни мерки и действия за
подобряване на качеството.
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.
Във връзка с измерванията, провеждани от IPC със системата UNEX и с цел
подобряване на възможностите за диагностика на критичните места при пренасяне на
международната поща, е монтирано и пуснато в действие RFID оборудване на територията
на летище София в Разменната пощенска станция – Аерогара и в карго терминала на
„Авиейшън сървисиз България” ООД. Оборудването е доставено по проект, финансиран от
фонда за подобряване на качеството QSF на Всемирния пощенски съюз /ВПС/.
От месец октомври 2014 година „Български пощи” ЕАД е част от Глобалната система
за измерване на качеството (GMS) на ВПС, действаща в рамките на Всемирния пощенски
съюз и даваща възможност на пощенските оператори за измерване на качеството със страни
извън Европейския съюз. Участието на България в системата е част от подготовката и
стратегията на ВПС за преминаване към системи за разплащане между пощенските
оператори, свързани с постигнатото качество.
През отчетната година е завършена и пусната в областните пощенски станции на
територията на страната Система за автоматизиран контрол на събиранията на писмата от
пощенските кутии, разработена по проект, финансиран по линия на фонда за подобряване на
качеството QSF на ВПС. Системата дава възможност на ръководителите експлоатация за
оперативен контрол и отчетност на действията на персонала по събиранията.
Съществуващият корпоративен сайт (www.bgpost.bg) и създаденият „Call” център
улесняват връзката между "Български пощи" ЕАД и неговите клиенти по отношение на
тяхната информираност, запитвания и възможности за вида и статуса на предлаганите от
дружеството услуги.
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Отчетени резултати за 2014 година от провежданите различни видове
измервания на качеството на основните услуги, сравнени със съществуващите
стандарти:

Вид на пощенската пратка
Писма с предимство
Вътрешни
Европа 2)

Писма без предимство
Вътрешни 3)
Европа
Вътрешни колети
Обработка на рекламации
Вътрешни
Международни

1)
2)
3)

Време за
пренасяне
„от край до
край”

Стандарт

1)

Резултати от
измерванията за 2014
година

Д+1
Д+2
Д+3
Д+5

80%
95%
85%
95%

67,2%
90,3%
49,6%
83,1%

Д+2
Д+3
Д+5
Д+7

80%
95%
80%
95%

87,3%
94,8%
71,8%
93,3%

Д+1
Д+2
срок
30 дни
90 дни

80%
95%

92,6%
99,8%

90%
90%

99,0%
98,2%

Стандарти, определени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на
Р България
Резултати от измерванията със страни от ЕС (Система UNEX)
Измервания, извършени от КРС, съгласно стандарт БДС EN 13850:2008
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ІХ. ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
Основни цели.
През 2014 година дирекция „Информационни и комуникационни технологии” участва в
реализацията на съществуващи и нови проекти, които да автоматизират и повишат
качеството на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД.
Стратегическа цел.
Автоматизация на различни технологични процеси, свързани с предоставянето на
пощенските услуги – писма, колети, парични преводи, куриерски услуги и др., както и
изграждане на среда за предоставяне /аутсорсване/ на услуги и дейности на големи
контрагенти на „Български пощи” ЕАД.
 Разширяване и технологично обновление на Виртуалната Частна Мрежа на
„Български пощи” ЕАД, позволява работа в реално време. Проблемните 345 броя обекти в
„Български пощи” без свързаност и техника от началото на периода бяха намалени с 218,
като за тях бе осигурена необходимата ИКТ техника и комуникация. Така общият брой на
OnLine свързаните обекти нарасна на 2930 броя.
 Мащабиране на средата за прилагане на интегрирани решения, работещи в реално
време:
- Терминални услуги;
- WEB базирани услуги.
 Ресурсно обезпечаване.
 Сключване на нови договори за предоставяне услуги на населението.
 Участие с проекти за бизнес развитие на дружеството в конкурси за финансиране от
европейските фондове по Оперативните и Рамковите програми на ЕК.
Обхват на дейности в дирекция „ИКТ”.
 Хардуер
- Управление и наблюдение работата на комуникационното оборудване маршрутизатори, комутатори, VPN концентратори, защитни стени и точки за безжичен
достъп - общо над 330 броя.
- Поддръжка на компютърни конфигурации и сървъри (над 5300 персонални компютри;
над 100 сървъра).
- Периферна техника (принтери, скенери, баркодскенери, баркодпринтери, UPS).
Реализирани проекти.
 Разработване на модул за изплащане на пенсии – Електронен пенсионен картон.
През 2014 година с вътрешен ресурс бе разработен софтуер за електронен пенсионен картон.
Този софтуер пилотно бе внедрен в ОПС Варна и ОПС Кърджали. Към 30 септември 2014 та софтуерът е внедрен във всички ОПС на „Български пощи” ЕАД.
Проекти, финансирани от Еврофондове.
 Проект Advanced Centre Defence Cyber (ACDC)
През 2014 година „Български пощи” ЕАД в консорциум с 28 компании от 14 държави от ЕС
продължи да работи по проект за изграждане на Съвременен център за киберзащита.
Финансирането на проекта е по Рамкова програма на ЕК „Конкурентоспособност и
иновации” (CIP-PSP-ICT), направление „Киберсигурност”, тема „Надеждни е-услуги и други
дейности”. Проектът е на стойност малко над 15,5 млн. евро и има срок 30 месеца.
1
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"Български пощи" ЕАД, които са единственият български представител в проекта, ще
внедряват иновативен софтуер за борба със зловреден софтуер от типа BOTNET, който
прониква в големи компютърни мрежи. Целта е да се тества сигурността на информацията в
ИТ- инфраструктурата на дружеството, да се предотвратяват и почистват от проникнал
зловреден софтуер подобни корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес
процеси и в които може да се предоставят административни услуги на е-правителството,
свързани с финансови транзакции и лични данни.
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Х. МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Реклама и комуникации
През 2014 година „Български поши” ЕАД добави към портфолиото си две нови
услуги: „Оператор на ваучери за храна” и „Инкасиране на местни данъци и такси”,
което фокусира вниманието към пазарно позициониране на услугите чрез вграждането
им в корпоративната идентичност на дружеството и създаване на информационна и
рекламна стратегия.
 Нова услуга „Оператор на ваучери за храна” – създаден цялостен корпоративен
бранд включващ:
- Създаване и патентоване на лого за услугата посредством официалните символи
на дружеството, фокусирани върху стратегическото позициониране в корпоративната
идентичност.
- Изготвяне дизайн на ваучера с необходимите защити: уникална серия, номер,
баркод, номинална стойност, микротекст, UV защити, гильошни елементи с модулации
в UV защитата и др.
- Изготвяне на идентификационни и технологични печатни материали: визитки,
бланки, договори и др.
-Изготвяне на корпоративни информационни и рекламни материали за внедряване
на услугата: стикери за търговските обекти, флаери и папки. Разпространяване на
материалите в търговските обекти, пощенските станции и до потенциални бизнес
клиенти на услугата.
- Изготвяне на банер и публикуване на информация в корпоративния сайт на
дружеството.
 Изготвен цялостен бранд на куриерски услуги „EMS/Булпост” и проведена
рекламна и информационна кампания чрез: печатна реклама - 50 000 флаера,
разпространени на гишета в пощенски и куриерски офиси, безадресна доставка до
пощенски кутии в районите на новооткритите офиси; изготвяне и публикуване на
рекламни карета в регионални издания.
- Изработване и позициониране на информационни материали в куриерските
офиси: общи условия, сертификати и удостоверения, забранени за влагане предмети,
адресиране на пратки и др.
- Изготвяне на идентификационни и технологични печатни материали: работни
облекла, визитки, бланки, договори и др.
- Изготвяне и внедряване на външен и вътрешен бранд на новооткрити офиси на
„ЕMS/Булпост” в София (1), Варна (3), Бургас (3), Велико Търново (1), Русе (1),
Плевен (1), Стара Загора (1), Сливен (1), Видин (1), Ямбол (1), Каспичан (1), Перник
(1), Благоевград (1), Смолян (1), Пловдив (1), Шумен (1).
 Проектиране и внедряване на вътрешен и външен бранд в пощенски станции и
новооткрити изнесени работни места: ИРМ в Кауфланд - Ямбол; ИРМ- Дунав мост ІІ.
- Реновирани станции – Стара Загора, Бургас, Балчик, Шумен, София, Пловдив, Видин,
Бургас.
 Услуги „Марка с персонализирана винетка“: отпечатване на 50 000 рекламни
листовки, разпространявани на гишета в пощенски офиси, на изложения и фестивали;
изготвяне и отпечатване на информационни образци на три нови перосонални марки в
тираж по 3000 броя (за добавяне в каталозите на пощенските станции); публикуване на
рекламни карета в специализирани и периодични издания.
- Изготвяне на информационни и рекламни материали за публикуване на
корпоративния сайт и в електронни медии.
 Изработка на информационен Каталог на издаваните пощенски марки през
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2013 година в тираж 3300 броя за разпространение в пощенските офиси и филателните
магазини.
 Съвместна рекламна кампания с ІІІ Международен детски фолклорен фестивал –
имиджова и продуктова реклама (външна, интернет и печатна реклама в периода на
фестивала).
 Абонаментна кампания 2015 (откомври – декември 2014 г.): отпечатване и
разпространение на папки, флаери и плакати; публикуване на рекламни карета в
ежедневен и периодичен печат; интернет реклама. Набиране на рекламодатели за
издаване на Абонаментен каталог 2015 с приходи в размер на 9873,66 лева (ръст 25 % в
сравнение с кампания 2014 година).
 Съвместна инициатива с ”Интермедия ООД” - разпространени 615 000 флаери и
1000 плаката за набиране на абонамент на изданията в ПС на обща стойност 16 890
лева. Интернет реклама за годишен абонамент на дружеството в информационния сайт
blitz.bg с включени 60 000 дневни импресии за период от 60 дни. Поддържаща печатна
реклама в периодични издания (публикувани 11 рекламни карета във вестниците
„Шоу”, „Над 55”, „Доктор”).
 Пилотен проект на услуга „Инкасиране на местни данъци и такси” – изработени
и разпространени в регион Пловдив 30 000 рекламни флаери; публикувани рекламни
карета в регионалния печат.
 Инкасиране на битови сметки и в съботни дни - популяризиране с рекламни
карета в национални и регионални медии, както и с информационни стикери в
пощенските станции.
 Съвместни рекламни кампании с контрагенти: с “Easy Asset Management“ - ТV
кампания и печатна реклама; с ”Тръст финанс” ЕООД - реклама на експресни
международни парични преводи MoneyGram (външни реклами върху фасадите на ПС,
великденска телевизионна кампания в BTV, печатна реклама); с ”Кеш Кредит Мобайл”
ЕАД бързо кредитиране - печатна реклама и др.

Честване на 135 години Български пощи:
- Официално честване на юбилея с тържествено събрание и концертна програма,
награждаване на дългогодишни изявени пощенски служители.
- Конкурси за най-красива детска рисунка и най-вълнуваща фотография на тема:
„Пощите като част от живота ни”.
- Валидиране на юбилейна пощенска марка.
- Организиране на тематична филателна изложба в Централна поща – София.
- Издаване на книга, посветена на 135 години Български пощи.
 Международна филателна изложба „БАЛКАНФИЛА 2014” (5–7 април, Видин) –
временно открито ИРМ с презентиране и рекламиране на филателни продукти и
услуги на дружеството.
 Международен технически панаир Пловдив – временно открито ИРМ с инкасови
и търговски дейности; финансови, пощенски и куриерски услуги. Рекламиране и
презентиране на услуги на дружеството чрез: разпространение на флаери до
посетителите на изложението; излъчване на рекламни TV и аудио клипове;
презентиране и предоставяне на оферти с услугите ни на фирми изложители.
 Международна филателна изложба „БУЛКОЛЕКТО” в Международен
пловдивски панаир – временно открито ИРМ и щанд на СП „БФН” - презентиране и
рекламиране на филателни продукти и услуги на дружеството чрез печатна реклама.
 Конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа” – получени над 7000 писма и
изпратени отговори от Дядо Коледа до всички участници; наградени 170 индивидуални
и колективни писма с коледни подаръци и сувенири. Организиран Коледен празник с
участието на любимия Дядо и Снежанка за награждаването на 60 отличени детски
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рисунки и писма до Дядо Коледа. Събитието е отразено от: ”БТВ медия”, „БНТ”,
„ТV7”, радио „Дарик” и др. Публикувани и излъчени РR материали и интервюта в:
Радио „София”, „Нощен Хоризонт”, в. „Монитор”, в. „Труд”, в. ”АзБуки”, в.
„Учителско дело”; избрани откъси от детските послания са предоставени на проявилите
интерес медии.
 Изработени сувенирни подаръци, календари и поздравителни картички за
корпоративни клиенти на дружеството.
Работа с клиенти
Работещите в Областни пощенски станции на „Български пощи” ЕАД 17
информационни бюра представляват своеобразна система за обратна връзка с
потребителите. Всеки месец Регионалните управления на „Български пощи” ЕАД
предоставят в Централно управление обобщени справки за дейността на инфобюрата,
отразяващи начина за комуникация с отделните клиенти (пряка връзка, телефонен
разговор, имейл и др.); таргетирането им по пол и възраст, както и дали са физически
или юридически лица; техните конкретни запитвания и предложения.
Общо
погледнато,
съотношението
между
ползващите
услугите
на
информационните бюра мъже и жени е почти изравнено, малък е и превесът на
количеството клиенти над 40 години в сравнение с клиентите под тази възраст. Освен
това, докато в инфобюрата на „Български пощи” ЕАД на територията на страната
клиентите са главно физически лица, то в ОПС София град ясно се откроява превесът
на потребителите от сферата на бизнеса.
Най-често задаваните въпроси в информационните бюра са свързани с условия и
срокове на доставка на пощенски пратки; финансови услуги; търговска дейност;
куриерски услуги; информация за структурата и дейността на дружеството; важни
телефонни номера и други. Клиентските предложения са най-много в София-град - да
се заплащат в повече пощенски станции сметки към Теленор; в офисите на „Български
пощи” да се закупуват талони за паркиране; да се монтират ПОС терминали за
извършване на съответните плащания и т.н.
Изключително важна част от работата с клиенти на служителите в
информационните бюра е да реагират бързо и адекватно на всяко оплакване и
рекламация, като се стремят то да бъде решено в най-кратки срокове или отправено в
точното направление.
Почти навсякъде оптимизирането на структурата на „Български пощи” ЕАД е
наложило високо компетентните служители от информационните бюра да съвместяват
и други дейности, като: проследяване на пратки; инкасиране на суми по договори за
Възложителство (сметки за ток, вода, телефон и пр.); търговски дейности, предлагане
на марка с персонализирана винетка и др. В някои инфобюра се обработват и данъчни
декларации, сторнират се грешно платени сметки, регистрират се предплатени карти на
мобилните оператори.
По приблизителни данни през 2014 година действащите информационни бюра в
„Български пощи” ЕАД са привлекли клиентски поток от над 140 000 души.
Анализът на получаваните месечни справки дава възможност на отдел „Маркетинг
и бизнес развитие” със съдействието на дирекция „Пощенски услуги и логистика” да
насочва усилията на служителите по места към по-компетентна реакция и по-висока
култура на обслужване; да помага за разширяване портфолиото от услуги на отделните
ОПС; да действа на централно ниво за подготовка и реализация на направени
потребителски предложения.
Както показва световната пощенска практика, приоритетна задача в сектора е
работата на пощенските служители да бъде съобразена с желанията и препоръките на
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клиентите. Новите предизвикателства в поведението им изискват от пощенските
служители да се вслушват непрекъснато в „Гласът на потребителя” и да му отговарят с
адекватна реакция.
Вътрешният информационен бюлетин, който излиза всеки понеделник, носи в
съдържанието си препоръки и критики, добри практики, писма от благодарни клиенти
и пр. Изводите от тези публикации са особено полезни за пощенските служители в
ежедневната им работа с клиентите за придобиване на повече професионализъм и
отговорност, по-високо качество на обслужване, повече доверие от потребителите и повисоки финансови резултати.
Корпоративният сайт на „Български пощи” ЕАД е важна част от комуникацията
с клиенти и един от индикаторите за проследяване и отчитане на клиентските интереси
и поведение. За по-доброто общуване помага и непрекъснатата актуализация на
информацията в сайта относно: телефонни номера и работно време; цени на продукти и
услуги; конкретни пощенски станции, предлагащи определена услуга; пълнота и
изчерпателност на портфолиото на „Български пощи” ЕАД; важна за клиенти и
партньори информация за дружеството; съобщения до медиите; оперативни
уведомления от чуждестранни пощенски оператори и др.
През 2014 година се отчита тенденция на увеличение с 20,01 % на посещенията в
сайта, броят на сесиите (активно участващи посетители) също нараства с 24,03 % в
сравнение с предходната година.
Завръщащите се потребители през 2014 година бележат ръст от 1,4 % (65,8 %
спрямо 64,40% за същия период на 2013 година).
Общият брой на разгледаните страници показва увеличение от 14,29 % спрямо 2013
година.
Посетителският интерес към корпоративния сайт на „Български пощи” ЕАД през
2014 година сочи не само кои са най-често ползваните услуги, но и къде трябва да се
насочат усилията ни за подобряване на сайта и повишаване на неговата полезност за
клиентите и дружеството. Статистиката показва, че по-голямо увеличение на
посетителите за 2014 година се отчита на страниците: „Работни места” (57,66 %);
„Свържете се с нас” (286,13 %); „Проследяване на пратки” (35,77 %); „Работно време”
(21,15 %), и др. По-слабо е увеличението при Търсене на пощенски код – 20,65 %;
Калкулатор за цена > Пратки – 12,13 %; Пощенски кодове – 7,22 %.
По отношение демографското разпределение на потребителите се отчита нарастване
на количеството посещения на корпоративния сайт извън границите на България. За
цялата година (в сравнение с 2013-та) броят на посетителите се е увеличил, както
следва: с 59,30 % от Украйна; с 37,09 % от Франция ; с 32,23 % от Германия; с 30,39 %
от Англия ; с над 28% от Турция и Норвегия; с над 20% - от Австрия, Испания и
Италия.
Младите хора в активна възраст са 60% от посетителите на корпоративния сайт,
като съотношението по полов признак е 45,85% към 54,15 % в полза на мъжете.
Въпреки наглед добрите цифрови показатели по отношение на корпоративния сайт,
трябва да отчетем неговата структурна и функционална недостатъчност за постоянно
нарастващите обем от услуги и клиентски изисквания. В края на 2014 година започна
подготовката на нова структура на сайта, коята да е изцяло ориентирана към клиентите.
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ХІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Анализ и идентифициране на възможностите за финансиране на проекти.
Една от основните дейности на отдел „Управление на проекти“ през целия
отчетен период е задълбоченото проучване на възможностите за финансиране на
проекти по оперативните програми за България през програмен период 2014-2020
година, както и по други европейски и международни финансови инструменти.
Изготвен е и непрекъснато се актуализира списък от проектни предложения, чието
реализиране би допринесло до подобряване на услугите, които предлага компанията и
повишаване на нейната конкурентоспособност. Набелязани са програмите, по които
може да се търси финансиране като бенефициент или целева група при отваряне на
процедури и се извършва непрекъснат мониторинг относно актуалното им състояние.
Изпълнение на проект „Транспорт на служителите на „Български пощи”
ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”.
Отделът играе основна роля в разработването и представянето на проектното
предложение пред договарящия орган. Проектът е одобрен и се финансира от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Финансирането е на стойност
80 142 лева. Изпълнението на проекта започва на 01.07.2014 година, като
продължителността му е 15 месеца. Основната дейност съгласно договора е доставка на
гориво за автобусите, превозващи служителите от и до БРСЦ. Според разчетите
дейността трябва да продължи 12 месеца (или до изчерпване на средствата).
По време на изпълнението на проекта представители на отдела провеждат
необходимите дейности за визуализация и публичност – организирана е
пресконференция с представители на различни медии, на сайта на дружеството се
публикува текуща информация за напредъка по проекта, отпечатани са и се
разпространяват информационни и рекламни материали.
Доставчикът на гориво е избран чрез провеждане на процедура по Закона за
обществени поръчки и през месец декември започна изпълнението на основната
дейност, като представители на отдела продължават да изпълняват задачите си
съгласно проектния график.
Изпълнение на проект „Изграждане, внедряване и подготовка за
сертификация на „Система за управление на сигурността на информацията
(СУСИ)”.
През периода март-октомври 2014 година отделът активно участва в
разработването и внедряването на Система за управление сигурността на информацията
по стандарт ISO 27001:2013. Същата е обединена със Системата за управление на
качеството в Интегрирана система за управление на качеството и информационната
сигурност (ИСУ). Системата успешно премина двата етапа на сертификационния одит
и дружеството получа сертификат с тригодишна валидност.
Очакванията от внедряването на новия сертификат е да се повиши значително
конкурентоспособността и възможностите на дружеството при кандидатстване в
обществени поръчки предвид все по-високите изисквания на пазара.
Участие в проект на ИА ЕСМИС BG161PO001-2.2.01-001 „Развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на
критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.
Отделът проучва и обобщава цялата налична информация за даденото през
2012 година съгласие за участие на дружеството в проекта, която е предадена на
компетентната дирекция. Съгласно проекта в определени пощенски станции е
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разположено оборудване за изгражданата сигурна и надеждна информационнокомуникационна инфраструктура на изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи”. С приключване на проекта през май 2015-та
„Български пощи” ще получат достъп до бърз интернет в някои малки общини, в които
е изграден високоскоростен интернет по проекта на ИА ЕСМИС.
Създаване на Правила за управление и контрол на проекти.
По инициатива на структурни звена от състава на Централно управление на
дружеството представители на отдела участват и са основни действащи лица в работна
група, чиято цел е разработването на правила за управление на проекти на дружеството.
Разработен е подробен проект на правилата, който предстои да бъде окончателно
одобрен от членовете на работната група и представен на ръководството на
дружеството за утвърждаване.
Търсене на партньори за реализация на проекти.
Отделът търси партньори за реализиране на проектни предложения, чието
изпълнение би донесло конкретни ползи за компанията. Стремежът е подобно
партньорство да бъде гарантирано ефективно, като се участва още в подготовката на
проектното предложение, за да бъдат защитени интересите на „Български пощи” ЕАД.
В резултат на този стремеж отделът подкрепя проектно предложение по
програма Хоризонт 2020 - „Съвместни решения и действия за енергийна
ефективност на работното място (CESAAR)”. Проектното предложение е изготвено
и предложено от мултинационален консорциум, ръководен от фирма „EXERGIA”Гърция. Целта на проекта е да предложи подход към енергийните решения от гледната
точка на консуматора. „Български пощи” ЕАД изразява готовност да предостави сгради
за пилотната фаза на проекта при условие, че бъдат спазени изискванията на стандарта
за информационна сигурност ISO 27001:2013.
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ХІІ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ
През първото тримесечие на 2014 година са обработени, преведени и нанесени
промените в правилниците за писмата, колетите и пощенските плащания, гласувани по
време на сесията на Съвета по пощенска експлоатация (СПЕ) през октомври-ноември
2013 година. Актуализираните правилници са сведени до знанието на всички директори
на дирекции в ЦУ на „Български пощи“ ЕАД с цел прилагането им в оперативната
дейност на дружеството.
По същото време стартира и подготовката за участието на „Български пощи“ ЕАД
в заседанията на СПЕ в рамките на ВПС през месец април. С оглед и на статута на
Български пощи” като член на Съвета по пощенска експлоатация с право на глас при
вземането на решения, международният отдел проучи задълбочено всички материали
за отделните заседания и взе активно участие в изготвянето на позиция на дружеството
относно предложенията за изменение на правилниците за писмовните пратки, колетите
и пощенските плащания.
Във връзка с издаването на брошура за добри практики в областта на КСО от страна
на ПостЮръп, през второто тримесечие отделът подготви и изпрати информация за три
добри практики, свързани с мобилността на служителите и осигуряването на безопасни
условия на труд в рамките на компанията.
През този период на годината са проведени няколко видеоконферентни срещи с
представители на Португалските пощи, по време на които ''Български пощи'' са
подробно запознати с тяхната платформа за електронни услуги.
През април 2014 година отдел „Международна дейност и контрол на проекти”
подготви и представи становище във връзка с проекта на закон за ратифициране на
актовете на ВПС, приети на Конгреса в Доха, Катар през 2012 година.
По искане на МТИТС са изготвени и предложения за сътрудничество в областта на
съобщенията в рамките на българо-иракската междуправителствена комисия, както и за
инициативи на дружеството във връзка с решение на ЕС за обявяване на 2015 година за
Европейска година на развитието.
Част от постоянната дейност на отдела през годината е и регулярната комуникация
с ВПС. Като член на съюза ''Български пощи'' ЕАД има редица ангажименти, сред
които е и своевременното попълване на въпросниците на ВПС, отнасящи се до
различни аспекти от дейността на дружеството. Част от тези въпросници, постъпили в
дружеството от страна на ВПС и обработени от отдел “Международна дейност и
контрол на проекти” (МДКП) в координация със съответните функционални звена, са
следните: „Брой пратки на килограм за потоци поща, разменена между операторите със
задължение на страните-членки на ВПС“, „Поща в брой”, „Проучване на цените за
обработване на затворени експедиции в транзит, пратки получени в транзит на открито
и погрешно изпратени пратки”, „Проучване за вътрешни тарифи за колети от 5 кг.”,
„Опасни пратки и свързаното с тях проучване”, „Пощенска статистика за 2013 година”,
„Усреднени разстояния и компенсация на разходите, произтичащи от въздушен превоз
в страната на местоназначение”, „Проучване на стандартите за сигурност”. Отделът
регулярно отговаря и на въпросници, изпращани от ПостЮръп, чиято цел е споделяне
на добри практики между пощенските оператори.
През третото тримесечие на годината бе извършена подготовка за участието на
представители на „Български пощи” ЕАД в годишната пленарна асамблея на PostEurop
през втората половина на септември. Домакин на пленарната асамблея беше Poste San
Marino. В допълнение към пленарното заседание беше проведен и бизнес форум на
тема „Иновации“.
След пленарната асамблея отделът направи щателни проучвания, на основата на
които ''Български пощи'' ЕАД подкрепи становища на ПостЮръп по митнически

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ

въпроси и относно консултации на Групата на европейските регулатори (ERGP) за
изпълнението на универсалната пощенска услуга.
В рамките на този период е извършена и подготовката за участие на ''Български
пощи'' ЕАД в съвещанието на СПЕ на ВПС през втората половина на октомври. По
време на това съвещание представители на дружеството взеха участие в работната
група по крайни такси и в пленарните заседания на съвета. Отдел МДКП оказа активно
съдействие при подготовката на документацията и участието на ръководството на
''Български пощи'' ЕАД в пленарните заседания на СПЕ, на които се взимат решения за
бъдещата работа на съвета и се гласуват направените в работните групи предложения.
Във връзка с предложение на Румънските пощи от 2013 година за създаване на
„Стратегическа група на пощенските оператори от Югоизточна Европа“ в отдела е
получен и анализиран проект на меморандум за сътрудничество, с който да бъде
учредена тази група.
През последното тримесечие отделът изготви становище по искане на МТИТС
относно международните аспекти в Проекта за секторна пощенска политика.
Представител на отдела взе участие в среща по програмата за развитие на
електронната търговия (e CIP) във Франкфурт. Програмата стартира в отговор на
Зелената книга на Европейската комисия, по инициатива на Международната пощенска
корпорация и PostEurop. В допълнение към това беше проведена и работна среща на
групата по експлоатация и качество към PostEurop. Впоследствие бяха изготвени
предложения към ГИД относно организиране на участието на „Български пощи” в
програмата.
През целия отчетен период отделът оказва активно съдействие на дирекциите от ЦУ
по отношение на работата им с чуждестранни организации и пощенски оператори,
както и при обработването на международни договори. Представители на отдел
“МДКП” подпомагат активно и дейността на отдели, пряко ангажирани с
експлоатацията. Сред по-важните мероприятия проведени през годината са:
 Работна среща между дирекция „ПУЛ“ и представители на Турските
авиолинии, проведена през март. Целта на срещата е подготовка и сключване
на договор за превоз на поща.
 Служители от отдела участват в срещата с представителите на китайската
фирма „Даланг Лоджистикс”, на която е дискутирано тяхното предложение
за предоставяне на услуги по доставка на пратки за електронна търговия.
 Отделът е водещо звено и в срещите по програма eCIP за развитие на
електронната търговия с представители на ПостЮръп и Холандските пощи.
 Отделът подготви и взе участие в среща с представители на Унгарските
пощи, по време на която към ''Български пощи'' ЕАД е отправено
предложение за извършване на дейности по изпращане на пратки към трети
страни.
 Представители на отдела взимат участие и в международна конференция на
тема “IDC Third Platform ICT - The New Enterprise DNA” в рамките на
„Хоризонт 2020”
В рамките на контролните си функции отделът извършва активна контролна
и координационна дейност по редица проекти, изпълнявани в рамките на
дружеството.
 Проект „Управление на демографските предизвикателства и намиране
на устойчиви решения”.
Отделът координира участието на „Български пощи“ ЕАД в проект „Управление на
демографските предизвикателства и намиране на устойчиви решения”, който се
осъществява в рамките на „Работната група за обучения и развитие на уменията” към
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Комитета за социален диалог на пощенския сектор. Проектът е съфинансиран от ЕК и
се изпълнява с подкрепата на PostEurop и UniEuropa. Целта на проекта е да се оцени
доколко пощенските оператори в ЕС разглеждат демографските промени като
предизвикателство и какви мерки предприемат за справяне с ефектите от тях.
В първия етап от изпълнението на проекта, съвместно с представители на дирекция
„Управление на човешките ресурси и собствеността”, отделът участва в анкетно
проучване, разработено от консултантска компания. В допълнение към изпратения
въпросник са проведени множество телефонни интервюта с допълнителни въпроси. За
представяне на резултатите от проучването и събраните добри практики са проведени
няколко регионални семинара. ''Български пощи'' ЕАД участва в семинара във Варшава
(13-14.11.2014 г), организиран за социалните партньори от Източна Европа, Германия и
Австрия. Отделът съдейства активно при изготвянето на презентацията, с която
''Български пощи'' ЕАД демонстрира усилията си да привлича средства по
оперативните програми с цел реализиране на проекти в областта на управлението на
човешките ресурси.
 Проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи”
ЕАД”.
Представител на отдела участва в екипа за изпълнение на проекта като координатор
за управление на целия проект. В рамките на неговите задължения е подготвена
документация за избор на изпълнител за осъществяване на мерки за визуализация и
публичност, избран е такъв, сключен е договор и са приети изработените
информационни материали. Същите са разпространени в цялата мрежа на компанията.
В допълнение е организирана пресконференция за представяне на проекта, в която
взимат участие представители на различни медии. Координаторът организира
изготвянето на месечните отчети за изпълнението на проекта, годишният технически
доклад, месечните отчети на членовете на екипа, както и документацията за промяната
в план-графика на проекта. След одобрение на документите от Агенция по заетостта е
проведена процедура за избор на изпълнител за внедряване на стандарт за безопасни
условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Изготвена е документация за избор на външни
изпълнители и на другите дейности по проекта, а именно: „Анализ на състоянието и
проектиране на организацията на трудовата дейност” в определени звена на компанията
и „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в централната сграда
на Български пощи в Благоевград“.
Поради отказ на избрания изпълнител за внедряване на стандарт за безопасни
условия на труд BS OHSAS 18001:2007 да подпише договор за изпълнение на
дейността и невъзможността да бъде поканен втория участник в процедурата,
координаторът подготвя и изпраща към Агенция по заетостта искане за временно
спиране на проекта, считано от 15.07.2014 година. Искането е одобрено.
В края на годината координаторът съвместно с останалите членове на проектния
екип извършва подготвителни действия във връзка с рестартиране на проект
„Повишаване на трудовата безопасност в БП”. Извършени са следните дейности:
процедура за избор на изпълнител с публична покана; среща и кореспонденция с
избрания изпълнител; дейности, свързани с организиране на обучения и избор на
служители, които да вземат участие в обученията; подготовка на комплекта документи
за рестартиране на проекта; изготвяне на документация за избор на изпълнител за
извършване на одит на разходите по проекта.
 Проект ACDC
Представители на отдел МДКП участват в екипа за изпълнение на проекта със
задачи по управлението на проекта и превод на документи от английски на български
език и обратно.
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Отделът участва в международни срещи с представители на партньорски
организации, в срещи със заинтересовани страни и в събития с международно участие с
цел дисеминация на проекта. От стартирането на проекта регулярно се дават интервюта
и се публикуват статии за напредъка му в български медии. Отделът съдейства активно
при подготовката на българския екип за участие в годишното общо събрание на
консорциума по проекта в Брюл, Германия. Проектните дейности продължават и през
2015-та, като представителите на отдел МДКП изпълняват задачите си съгласно
месечния график.
Проучвания
През отчетния период са извършени проучвания на пазара на пощенски услуги в
редица страни. Правени са проучвания за иновативни услуги, предлагани от други
пощенски оператори със задължение, както и проучване за предлагането на услуги на
електронното правителство от страна на пощенските оператори със задължение в
страните-членки на ЕС.
По искане на МТИТС е изготвена и изпратена подробна справка с информация за
програми, проекти и други международни инициативи с участие на „Български пощи“
ЕАД, както и предложения за сътрудничество в областта на съобщенията в рамките на
българо-иракската междуправителствена комисия.
Извършено е проучване и е изготвен доклад за възможности за финансиране на
проекти през периода 2014 – 2016 година по оперативни програми за България и по
други европейски и международни фондове и програми. Изготвен е подробен доклад за
условията за участие по програма „Хоризонт 2020“ и работната програма 2014-2015.
Представители на отдела участват в информационни дни за представяне на програми за
европейско финансиране, организирани от МТИТС.
Отделът регулярно подготвя статии за добри чуждестранни практики за
публикуване в корпоративния информационен бюлетин.
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XIII. ФИЛАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
През 2014 година в изпълнение на годишен „Тематичен план 2014” за издаване
на пощенски марки и пощенски продукти от СП „Българска филателия” са отпечатани
и пуснати в употреба: 51 нови издания пощенски марки с фиксиран тираж; 4 нови
издания пощенски марки с променлив тираж; 9 издания илюстровани пощенски карти
със знак за цена на пощенската услуга; 19 издания илюстровани пощенски пликове със
знак за цена на пощенската услуга. Всички издания са съпроводени със специални
пощенски печати.
Общ тираж на отпечатаните издания:
Тематични пощенски марки с фиксиран тираж - 1 076 300 къса;
 тематични пощенски марки с променлив тираж - 800 000 къса;
 илюстровани пощенски пликове със знак за цена на пощенската услуга –
33 185 броя;
 илюстровани пощенски карти със знак за цена на пощенската услуга –
9840 броя.
За нуждите на пощенската експлоатация през 2014 година са допечатани 6 667
200 къса пощенски марки с променлив тираж за експлоатационни нужди и 75 600 къса
пощенски марки с променлив тираж за услугата „пощенска марка с персонализирана
винетка“. Отпечатаните пощенски марки с променлив тираж са с номинални стойности:
0,02 лв.; 0, 05 лв.; 0,10 лв.; 0,20 лв.; 0,30 лв.; 0,40 лв.; 0,50 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 лв.
Съгласно Заповед № РД–08–136/19.08.2013 г. на Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията от 1 март 2014 година са извадени от
употреба 30 издания, съдържащи 47 броя пощенски марки с фиксиран тираж.
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