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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ШОФЬОР-КУРИЕРИ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ГРАДСКИТЕ РАЙОНИ? 

Последната миля е крайният етап от процеса на доставка, който завършва с 
пристигането на пакет или товар до местоназначението, посочено от клиента. 
В момента този тип доставки са изправени пред предизвикателства в 
градовете,  поради: бързото развитие на новите технологии (мобилни 
приложения, изкуствен интелект, блокови вериги и др.); използването на 
възобновяеми енергийни източници за доставка на стоки; иновативните мерки 
за намаляване на замърсителите; новите тенденции и форми на мобилност в 
градските райони, както и свързаните въпроси за безопасността на движението 
по пътищата. Всички тези нови аспекти и 
развитието на сектора за доставка в 
последната миля изискват иновативни 
практики и отворено образование в ЕС за 
шофьор-куриерите и техните обучители.  

Проектът е насочен към подобряване на 
знанията, уменията и професионалните 
компетенции на шофьор-куриерите в 
доставките от последната миля, с което да се постигне насърчаване на 
заетостта и личностното развитие. Нашата цел е да допринесем за 
обучението на шофьор-куриерите в последната миля в областта на 
безопасното движение и устойчивото развитие на съвременните градове по 
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призната единна рамка за професионална компетентност, необходима за 
тяхното наемане на общоевропейско ниво. 

 

КАК ЩЕ ОСЪЩЕСТВИМ ПРОЕКТА? 

Възнамеряваме да разгледаме и сравним законодателството и прилаганите 
практики в партньорските страни, за да идентифицираме какво би създало 
добавена стойност за отделните държави. На тази основа ще разработим 
програма за обучение, която най-добре ще сближи практиката в ЕС и 
партньорските страни, улеснявайки постигането на равнопоставеност в 
обучението. В този смисъл развитието на проекта ще предостави на 
настоящите и бъдещи шофьор-куриери в последната миля средство за 
квалификация при изпълняването на нова професия с голямо търсене и 
растеж в съвременното общество.  

Проектът ще отдели специално внимание на постигането на равенство между 
половете и осигуряването на равни възможности, със специален акцент върху 
безработните, хората с нисък жизнен стандарт и тези с ниски доходи. 

Основната идея на проекта е насърчаването на иновативни методи за 
обучение, основани на цифрови технологии за изграждането на по-
конкурентни шофьор-куриери и обучители. Така в новите системи за 
придвижване ще се гарантира създаването на по-безопасни и устойчиви 
градове както за шофьор-куриерите, така и за уязвимите групи (пешеходци, 
велосипедисти и мотоциклетисти). 

 

    
КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДОСЕГА? 

По време на изпълнението на проекта се осъществява ефективна 
комуникация по имейл и се провеждат месечни онлайн срещи за установяване 
на напредъка по неговото развитие. Досега са проведени две срещи, както 
следва: 

 Първа международна среща на партньорите (МСП1) – това беше 
откриващата среща по проекта, с домакини партньорите от Испания. 
Ръководителят на първия интелектуален продукт (ИП 1) представи 

      РЕЗУЛТАТИ 
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презентация за съдържанието на пакета, мерките за постигане на целите, 
участието на други партньори и графика за изпълнение на следващите стъпки, 
която послужи за първоначално планиране и вземане на решения.  

По време на срещата бяха обсъдени, финализирани и изяснени 
административните въпроси. Основните цели бяха да се определи 
първоначален план за работа и да се вземат решения за определяне на 
първите задачи и дейности по проекта. Беше разработен и съгласуван план 
за качество и управление. 

 Втора международна среща на партньорите (МСП2) – послужи за 
обсъждане на напредъка в изпълнението на проекта и беше проведена през 
април 2021 г. Домакин на събитието беше Италия. Срещата се състоя в онлайн 
среда, поради ограниченията свързани с разпространението на COVID-19. 
Бяха взети решения за следващите стъпки в процеса на разработване на ИП 
1.  

За ИП1 беше изготвена анкета и проведено онлайн проучване сред шофьор-
куриери, превозвачи, транспортни организации и обучаващи фирми. 
Резултатите от анкетата послужиха като основа за изграждането на карта на 
компетенциите на шофьор-куриерите в последната миля. 

 

    
Eдин от факторите за развитието на 
доставките в последната миля е 
свързан с възможността за 
намиране на паркинг за извършване 
на необходимите товаро-разтоварни 
дейности, особено когато 
доставката се извършва с превозни 
средства тип „ван“. 

В гр. Барселона, Испания е внедрена система за улесняване на 
паркирането на превозни средства, извършващи доставки на стоки. За 
целта са изградени специални пространства, които могат да бъдат 
резервирани чрез приложение или SMS. Те се отличават от 
традиционните зони за товарене и разтоварване и се наричат места за 
„градска дистрибуция на стоки“.  

СТАТИЯ 

от Julio Capón (PONS Seguridad Vial)                 



 

 
 
 
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

 
This project is partially financially supported by Movetia. Movetia promotes exchange, mobility and cooperation within the fields 
of education training and youth work – in Switzerland, Europe and worldwide. www.movetia.ch. 

Тези паркоместа могат да бъдат резервирани за времетраене от 30 
минути, ако превозното средство не е класифицирано като въглеродно 
неутрално. В  случай, че то е с нулеви емисии времето за престой се 
удължава с още 30 минути. По този начин се постига ефективно 
редуване на ползвателите на паркоместата, повишава се устойчивостта 
на операциите по доставка в градска среда и се избягват разходите за 
гориво и време за търсене на място за паркиране.  

Повече информация може да бъде открита на адрес: 
https://www.areaverda.cat/en/information/users/urban-goods-distribution 

 
    

Този проект се изпълнява от 7 партньори, представляващи 5 различни 
страни: 

- От Испания: PONS SEGURIDAD VIAL SL и UNO Organización 
empresarial de Logistica y Transporte 
- От Италия: CNA Associazione Provinciale de Pessaro e Urbino и 
Training 2000 psc 
- От България: BLA Bulgarian Logistics Association 
- От Финландия: TYOTEHOSEURA RY 
- От Швейцария: SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera 

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ 

@LastMile_EU      Last Mile Delivery      Last Mile Delivery     www.trainingforlastmile.eu 
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