
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП1 – Единна Компетентност на 

Шофьор-куриера в Последната Миля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация 

отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за 

използването на съдържащата се в нея информация. 

      

Този проект се осъществява с частичната финансова подкрепа на Movetia. Movetia 

насърчава обмена, мобилността и сътрудничеството в областта на образованието, 

обучението и работата с младежи в Швейцария, Европа и по света. www.movetia.ch 

  

http://www.movetia.ch/
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1 Въведение  

Партньорите по проекта „Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на 

безопасност и устойчиво развитие на градските райони (TRALMEDES)" (от Испания, 

България, Финландия и Италия) имат обща цел да определят рамковите условия и 

профила на шофьорите-куриерите в  последната миля по отношение на безопасност и 

природосъобразност, да съчетаят реални работни дейности и да разработят стандартни 

практики, които да се използват при обучението. Резултатите от проекта ще обогатят 

шофьора-куриер, като повишат неговите/нейните знания, допринасяйки не само за 

създаването на работни места, но и за подобряване на качеството на работата чрез 

професионализиране на сектора и на услугите за доставка на стоки в последната миля по 

по-безопасен и по-екологичен начин. 

В настоящия документ са събрани основните резултати от първия интелектуален продукт: 

описание на професионалния профил на шофьора-куриер в последната миля, "Шофьор-

куриер в последната миля - мобилни технологии" и карта на компетентностите на 

шофьора-куриер в последната миля. 

Партньорите от TRALMEDES работиха заедно, за да създадат набор от компетенции и 

свързани с тях полезни цифрови инструменти, за да предложат на шофьора-куриер в 

последната миля рамка, в която да подобри обучението си в сектора и да отговори на 

изискванията на глобалния пазар. Следователно, различните целеви групи ще могат да ги 

използват по различни начини, а именно: 

- центровете за професионално образование и обучение (ПОО), обучителите, 

асоциациите и заинтересованите страни в сектора могат да предлагат 

квалифицирано обучение, отговарящо на реалните нужди на пазара на труда; 

- бъдещите шофьори-куриери в последната миля могат да развият иновативни 

компетенции и умения за работа на европейско ниво самостоятелно или чрез 

курсове за обучение; 

- шофьорите-куриери в последната миля могат да актуализират компетенциите си и 

да развият липсващите умения; 



 

 

Центровете за ПОО и заинтересованите страни могат да подобрят съпоставимостта 

и прозрачността на компетенциите и обученията за шофьорите-куриери в 

последната миля в Европа. 

 

2 Професионален профил на шофьора-куриер в 

последната миля  

 

Следвайки двустранна методология, партньорите от TRALMEDES анализираха текущото 

състояние на професията на доставчика на последната миля. Анализът на правната рамка 

и предложенията за обучение беше последван от консултация със заинтересованите 

страни и дружествата, работещи в сектора, които бяха помолени да изготвят подробен 

въпросник относно компетенциите, които се считат за необходими. 

Със средна възраст от 35 години, работникът в последната миля е млад човек, предимно 

мъж, който работи в транспортни фирми (над 45 %), както и съответен процент в куриерски 

фирми и служби за доставка на храни. Работниците в последната миля са предимно 

служители в компании, а не независими собственици на фирми. 

На въпроса за значимостта на компетентностите, които трябва да се развиват, познаването 

на правилата за движение, забраните и ограниченията, действащи в областта на 

доставките се счита за най-значимата компетентност сред работниците в последната миля.  

На същото ниво компетентностите по отношение на общите правила за безопасност и 

новите технологии, прилагани в градската логистика, се считат за приоритетни за 

работниците в последната миля.  

Устойчивостта е друга ключова концепция, която служителите в последната миля трябва 

да прилагат в ежедневието си. Всъщност преобладаващата част от отговорите показват, че 

изкопаемите горива (включително бензин и дизел) са най-използваните и най-

популярните като вид задвижване на превозните средства. Само няколко души са 

отговорили, че обикновено използват хибрид или електричество, или други варианти 

(CNG, LNG, велосипеди) като задвижване на превозните средства. Всички респонденти 



 

 

подчертават необходимостта от подобряване на уменията за ефективно шофиране, като 

изразяват желание да се въведат общи практики, които да намалят енергийните и 

въглеродните емисии и да се възползват от технологиите за оптимизиране на 

логистичните планове. 

Освен това, сред важните умения, които трябва да се усвоят за работа в този сектор, 

умението за правилно общуване и поведение с клиентите и умението за правилно 

третиране на превозваните стоки по време на транспорта представляват уменията, които 

работниците от последната миля биха искали да подобрят, за да усъвършенстват 

професионалната си дейност. Уменията за предприемачество са тясно свързани с 

гореспоменатите теми. 

Този професионалист трябва да бъде динамичен и както показаха въпросниците, да е 

човек, който признава необходимостта от обучение и подобряване на уменията, свързани 

с работата и безопасността, за да се повиши професионалната квалификация и 

ефективността на работата за доставка в последната миля. 

Интегрирането и прилагането на нови технологии, както и използването на устройства 

представляват трамплин за подобряване на цифровите умения и мислене сред шофьорите 

в последната миля, които вече използват смартфони, лаптопи, таблети и настолни 

компютри по време на работа. 

Освен това, за професионализирането на шофьора-куриера в последната миля, 

партньорите разкриха нуждата от фокус върху предприемаческите умения, особено след 

пандемията, която даде сериозен тласък на логистичния сектор. Мисленето в перспектива, 

адаптивността и отговорността са някои от уменията, които трябва да бъдат допълнително 

изучени и придобити, що се отнася до оператора на доставките в последната миля от 

гледна точка на бизнеса. В настоящата карта на компетентностите партньорите се 

фокусираха върху професионалните умения на шофьора в последната миля, без да 

включват гореспоменатите допълнителни компетенции. 

Пълният документ "Профил на шофьора-куриера в последната миля" може да бъде 

разгледан тук. 



 

 

3. Събиране на мобилни технологии  

 

Партньорите от TRALMEDES събраха някои от най-полезните мобилни технологии и 

приложения за работниците от последната миля, за да подкрепят техния просперитет в 

цифровия свят, особено след пандемията през 2020 г., която промени сектора. 

Пандемията доведе до огромно увеличение на търсенето на доставки в последната миля; 

тя увеличи броя на заетите работници, промени начина на планиране на маршрутите и 

доставките и работата с тях, подобри използването на технологиите в сектора, като 

например технологии за планиране на маршрути, технологии за проследяване и доставка, 

персонални дигитални асистенти, мобилни устройства, интегриран фирмен софтуер и др. 

Днес работникът по доставките в последната миля трябва да е компетентен в 

използването на технологиите, за да бъде конкурентоспособен и ефективен в работата си. 

Технологиите са от основно значение за подобряване на екологичното качество на 

фирмите за доставки: с нарастването на търсенето се увеличи и използването на превозни 

средства. Това подчерта необходимостта от използване на по-екологични превозни 

средства, като например хибридни превозни средства, велосипеди или повишаване на 

ефективността на плана за доставка чрез намаляване на отпадъците, времето за шофиране 

и градския трафик. 

Списъкът с мобилни технологии е насочен както към работниците в последната миля 

(първата част), така и към обучителите на шофьорите-куриери в последната миля. Всеки от 

събраните инструменти е анализиран и класифициран в съответствие с обща структура. 

Структурата, използвана за описание на всеки инструмент е следната: 

1. Заглавие      

2. Ключови думи: (списък на важни ключови думи или категории, напр. гориво, товар, 

контейнер, тегло) 

3. Връзка 

4. Описание: общо описание на инструмента/приложението 



 

 

5. Използване за образователни цели (предложения за обучение) 

6. Вид: (мобилно приложение/уеб приложение/настолно приложение) 

7. Цена (безплатно/достъпно срещу заплащане) 

8. Език на приложението 

Що се отнася до съдържанието на гореспоменатите цифрови инструменти, може да се 

каже, че всички те са лесно достъпни и някои от тях използват елементи на игровизация и 

награди, особено що се отнася до приложенията и софтуера за обучители. 

Пълната колекция от мобилни технологии и приложения на TRALMEDES можете да 

намерите тук. 

 

4. Карта на компетентностите 

 

Имайки предвид принципите на ECVET (Европейската кредитна система за професионално 

образование и обучение) партньорите от TRALMEDES създадоха карта на 

компетентностите, основана на конкретни единици за резултати от обучението. Картата на 

компетентностите на шофьорите-куриери в последната миля е разделена на знания, 

умения и компетентности, т.е. това, което работникът трябва да знае, да разбира и да 

може да прави, когато упражнява професията си.  

Картата на компетентностите на шофьорите-куриери в последната миля включва 7 модула, 

които е необходимо да бъдат покрити, за да се изпълнява професионално работата: 

1. Правила за шофьорите: минимален набор от правила за операторите на доставки 

в последната миля.      

2. Правила за безопасност и поведение за доставчиците в последната миля: 

специфични правила за безопасност за нерегулиран градски транспорт с превозни 

средства с тегло до 3,5 тона, скорост, използване на предпазни средства, 

безопасно шофиране. Също така, пътна безопасност свързана с работата (Work 



 

 

Related Road Safety WWRS), включително здравето на водачите, превантивни 

насоки и спешни мерки.       

3. Нови технологии за доставка в последната миля: платформи за свързани 

превозни средства, платформи за доставка в последната миля, нива на внедряване 

на автоматизирани автомобили и усъвършенствани системи за подпомагане на 

водача и маневриране в безопасна градска среда, изкуствен интелект, големи 

данни, нови логистични модели.  

4. Бърза и ефективна реакция при извънредни ситуации: обучение на служителите 

за оказване на първа помощ. 

5. Градска логистика: ролята на шофьорите-куриерите в настоящия модел на градска 

дистрибуция. 

6. Обслужване на клиенти: поведение, ориентирано към клиентите, тяхното 

обслужване и др. 

7. Ефективно шофиране: нови правила за мобилност в градските райони, екологично 

шофиране, ефективно шофиране. 

 

Пълната карта на компетентностите може да се види тук. 

 

5. Заключение  
 

Партньорите по проекта TRALMEDES работиха заедно, за да определят единна карта на 

компетентностите на шофьорите-куриери в последната миля, която да служи като обща 

рамка за работниците в сектора, чиито нужди и очаквания се отнасят до различни права, 

задължения и разпоредби, ако има такива в страните партньори. 

Обхващайки важни макротеми като пътни разпоредби, правила за здраве и безопасност и 

технологии, 7-те модула на картата на компетентностите служат като ръководство за 

шофьор-куриерите и обучителите в сектора на доставките в последната миля. Тя може да 

бъде използвана и от центрове за обучение, обучители и асоциации, за да предложат 

актуален курс на обучение или индивидуален учебен план за ефективна работа в сектора 

на доставките в последната миля. 



 

 

И накрая, в съчетание с гореспоменатата карта събираните мобилни технологии може да 

подобрят личните компетентности на шофьорите-куриери в последната миля и да 

представляват полезен източник за дейности, свързани с работата и образованието. 

Отразявайки разделението на седем модула на картата на компетентности, изброените 

технологии укрепват и подпомагат пътя на обучение на шофьора-куриера в последната 

миля или на обучителя при провеждането на курса на обучение с включването на  

интерактивни и игрови функции. 

Картата на компетентностите и колекцията от мобилни технологии представляват 

основата на модулите за обучение TRALMEDES и онлайн платформата (OER), които са 

свободно достъпни онлайн. 


