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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 компетентности на шофьор-куриерите, извършващи 
доставки в 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 

БЮЛЕТИН #4 

„Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и 
устойчиво развитие на градските райони“  

       ОСНОВНИ ТЕМИ 
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устойчивото развитие на съвременните градове по призната единна рамка за 
професионална компетентност, необходима за тяхното наемане на европейско 
ниво. 

КАК СЕ РАЗВИВА ПРОЕКТЪТ? 

През тези месеци на проекта разработихме ИП 2 и неговите основни задачи: 

ИП 1 – 3 – ЗАДАЧА 3  Пилотно тестване 

Пилотното тестване е проведено и получените данни се обработват, за да 
се оценят резултатите. Проучването беше осъществено с поне пет 
шофьор-куриери и пет обучители във всяка страна.  

 

    
КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДОСЕГА? 

Бяха проведени поредица от анкети с шофьор-куриери и обучители, в които 
бяха зададени редица въпроси относно съдържанието както на интерактивните 
книги, така и на тестовете за самооценка. 

По този начин успяхме да оценим учебната програма от гледна точка на 
нейното общо съдържание, функционалности и начин на използване. 

Осигурени бяха и по-специфични въпроси относно модулите, предимствата и 
недостатъците на метода на обучение. 

По този начин ще получим обратна връзка от всички партньорски страни, което 
е значителна извадка, тъй като на анкетата са отговорили поне пет шофьор-
куриери и пет обучители от всяка страна-партньор. 

 

    
С нарастването на електронната 
търговия и появата на нови играчи в 
сектора на търговията на дребно като 
Alibaba или Amazon беше възкресен 
сектора на куриерските доставки и 

РЕЗУЛТАТИ 

СТАТИИ 

Бъдещето на 
доставките в 
последната миля 
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доставките на пакети, който се считаше, че ще изчезне в дигиталната 
ера.  
 
Въпреки това, благодарение на появата на тези гиганти, този сектор е 
по-жив и процъфтяващ от всякога и е насочен към иновации и 
развитие. Гигантите за търговия на дребно също така значително 
подобриха клиентското изживяване в електронната търговия, 
пораждайки иновацията, която постави под контрол куриерската 
индустрия и я принуди да се преоткрие – „доставката в последната 
миля“. 
 
 https://www.aecoc.es/innovation-hub-noticias/el-futuro-del-last-mile-
delivery/ 
 
 

 

    
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 

 

 

            ЗА ПРОЕКТА 


