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Екосистемата в последната миля е изправена пред 
предизвикателства, предизвикани от увеличаващото се 
използване на нови мобилни технологии за пазаруване 
и електронната търговия, нарастващото съзнание за 
устойчивост и безопасност в градска среда. 
Всички тези предизвикателства пораждат бързото развитие 
и адаптиране на логистичния сектор към изискванията на 
градовете на бъдещето. До този момент не е разботен модел, 
който да подпомага логистичните оператори в организирането 
на доставките в последната миля при новите социални условия 
и очаквания на обществото.
Европейският проект „Обучение за шофьор-куриери в 
последната миля за постигане на безопасност и устойчиво 
развитие на градските райони“ произтича от необходимостта 
на логистичния сектор да насърчава осведомеността за 
пътната безопасност и да адаптира квалификацията на 
заетите към нарастващия опит в прилагането на практики за 
доставка в последната миля в наши дни.
Проектът ще осигури разработването на предложение за 
запознаване с въпросите на пътното движение и обучителни 
програми, основани на използването на нови технологии 
за повишаване и подобряване на шофьорските умения 
на шофьор-куриерите, популяризиране на устойчивата 
мобилност и намаляване на пътнотранспортните 
произшествия. 

Целта на проекта е да разработи отворени и иновативни онлайн 
материали за електронно обучение и платформа  за 
шофор-куриери, обучители и организации (спедиторски, 
куриерски, независими шофьори-куриери, обекти за 
търговия на дребно с опция “купи онлайн и вземи от магазин“, 
автоматични пощенски станции на самообслужване и пощенски 
разпределителни центрове), участващи в сектора за доставки в 
последната миля, което изисква от тях да изпълняват работата си 
чрез специфични умения като същевременно допринасят за 
по-безопасните и по-устойчиви градове. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ЦЕЛ
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БЕЗОПАСНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ / ОТВОРЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ    
ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ / МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Карта на компетентностите като такава:
Идентификация на профила на шофьор-куриера в 
последната миля, полезни приложения и технологии, основа 
за проучванията в проекта и очакваните резултати.

Обучителен курс, методология на 
платформата и ръководство за 
прехвърляне:
Инструменти за обучение, които могат да се използват 
ежедневно от шофьор-куриерите, позволявайки ученето да 
се извършва независимо от времето и мястото.

Набор от препоръки:
Директно насочени към публичните органи за това как да се 
подобри регулацията в сектора на доставки в последната 
миля.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
ПРОДУКТИ

ПАРТНЬОРИ
Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейска комисия. Тази публикация отразява 
възгледите само на автора. Комисията не може да 
бъде задължена да носи отговорност за всякакво 
използване на информацията, съдържащи се в 
него.

Този проект е частично подкрепен от Movetia. 
Movetia насърчава обмена, мобилността и 
сътрудничеството в областта на образователното 
обучение и работата на младежите – в
Швейцария, Европа и по света. www.movetia.ch.
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