
Модул 1
Правила за 
шофьор-
куриерите

МОДУЛИ ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1.1 Работа в 
логистичната 
индустрия: 
органи 
издаващи 
разрешителни, 
необходими 
квалификации 

1.2 Правила за 
движение по 
пътищата

1.1.1 Участниците са в състояние да изпълняват дейности по доставка в 
последната миля според стандартите и предвиденото законодателство за 
шофьори и куриери (шофьорска книжка, медицински свидетелства, 
удостоверения за годност и др.).

1.1.2 Участниците са запознати с правилата за движение, забраните и 
ограниченията, които са в сила в различните държави членки (ограничения 
по отношение на скоростта и паркирнането, използване на светлините, 
регулации за достъп в града и др.) и със законодателството в зависимост от 
вида на наетото превозно средство.

Определяне на  законодателството, 
уреждащо операциите в логистичния 
бранш по отношение на изискваните 
квалификации и сроковете им на 
валидност за шофьор-куриерите в 
последната миля. 

Определяне на правилата за 
движение по пътищата, регулиращи 
сектора за доставки в последната 
миля. 

Проверка на изискваните 
квалификации за шофьор-куриерите 
и документите, удостоверяващи 
необходимата професионална 
подготовка.  

Проследяване спазването на 
правилата за движение по пътищата 
и допълнителните инструкции при 
управлението на операциите по 
доставка в последната миля. 

Изпълнение на задачите по 
шофиране и транспорт в 
съответствие с класа на шофорската 
книжка на куриера и спазвайки 
необходимите регулации. 

Ефективно планиране и изпълнение 
на задачата за доставка в 
съответствие със законите и 
разпоредбите за движение, особено 
тези, относящи се до достъпа в 
градски зони с ограничения. 

Модул 2 
Правила за 
безопасност и 
поведение за 
шофор-
куриерите

2.1  Здраве и 
безопасност при 
работа  

2.2 Предпазливо 
шофиране 

2.1.1 Участниците са запознати със специфичните за бранша регулации,  
свързаните с работниците разпоредби (работна натовареност, 
ергономични и психосоциални рискове), познават основните рискови 
фактори и опасности: превишена скорост; умора на водача; изискванията 
на националното законодателство относно безопасността и насилието на 
работното място. 

2.2.1 Участниците са запознати с процедурите и техниките за правилно 
обезопасяване на пратките.

Характеризиране на личните 
предпазни средства и разпоредби за 
шофьор-куриерите в последната 
миля, които са необходими при 
извършване на логистичните 
операции. 

Разбиране на принципите и ефектите 
на безопасното, икономичко и 
проактивно шофиране, за да се 
избегнат инциденти и да се намали 
разхода на гориво. 

Наблюдение и спазване на 
безопасни работни процедури по 
време на изпълнение на всяка 
задача по доставка. 

Придържане към безопасното и 
икономичено шофиране, тяхната 
употреба при планирането на 
транспорта и използване на 
събраните по време на работа данни 
(например емисии, потребление на 
гориво, статистика на 
произшествията и нарушенията) при 
планирането на работата на  
шофьор-куриерите. 

Спазване на всички правила за 
безопасност и поведение, 
регулациите, забраните и 
ограниченията в бранша, които са в 
сила в различните страни членки.  

Планиране и работа в съответствие 
със специфичните процедури за 
безопасност, отчитайки статистиката 
на произшествията и докладите за 
получените щети с оглед избягване 
на опасности.

Модул 3 
Нови 
технологии за 
шофьор-
куриерите в 
последната 
миля 

3.1 Видове 
превозни 
средства, 
зареждане с 
гориво и 
технологични 
характеристики 
на превозното 
средство

3.2 Платформи 
за доставка в 
последната миля

3.3 Приложение 
на нови 
технологии

3.1.1 Участниците са запознати с наличните на пазара различни видове 
превозни средства (велосипеди, мотопеди и електрически превозни 
средства), както и с техните характеристики по отношение на: зареждане с 
гриво; технология и усъвършенствани системи за подпомагане на водача 
(ADAS), което прави възможно предоставянето на най-сигурните и 
устойчиви услуги в градските райони. 

3.2.1 Участниците управляват основния софтуер и платформи за доставка, 
осигуряващи оптимизация на маршрута, предварително изпращане, 
известяване на клиентите, доказателство за доставка и анализ на 
доставката на дневна база.  

 3.3.1 Участниците познават най-подходящите цифрови устройства и могат 
да управляват приложимите нови технологии.  

Идентифициране на основните 
видове налични превозни средства 
(хибридни, електрически и др.) и 
алтернативни горива, както и 
определяне на най-новите 
технологии за транспортиране и 
доставка в търговията като 
инструменти за подобрения в 
работата. 

Характеризиране на съвременните 
усъвършенствани системи за 
подпомагане на водача (асистент при 
паркиране, поддържане на лентата за 
движение, предупреждение за 
напускане на лентата и асистент за 
задръствания), както и изброяване на 
особеностите при електронно 
предаване на данните, които 
осигуряват възможно 
най-ефективната работа на системата. 

Характеризиране на съвременните 
усъвършенствани системи за 
подпомагане на водача (асистент при 
паркиране, поддържане на лентата за 
движение, предупреждение за 
напускане на лентата и асистент за 
задръствания), както и изброяване на 
особеностите при електронно 
предаване на данните, които 
осигуряват възможно 
най-ефективната работа на системата. 

Сравняване на най-ефективните и 
сигурни транспортни способи за 
доставка с ограниченията на 
трафика в конкретната градска зона, 
без да се пренебрегват личната 
безопасност  и въздействието върху 
околната среда. 

Избиране и използване на 
най-актуалните софтуери за 
електронно предаване на данни за 
доставки в последната миля. 

Създаване на по-ефективна услуга 
чрез използване на прилаганите 
нови технологии; предоставяне на 
персонализирани услуги и употреба 
на най-подходящите цифрови 
устройства. 

Работа с  най-подходящото превозно 
средство според задвижването и 
технологията, за да спазят правилата 
за движение, органиченията в 
конкретни градски зони и да намалят 
въглеродния отпечатък. 

Шофиране в пълна безопасност 
посредством  основните системи за 
подпомагане на водача (ADAS) и 
постигането на ефективна работа 
чрез най-актуалните свързани 
платформи за доставка.  

Използване на цифрови платформи 
за доставка с оглед създаването на 
по-ефективна услуга и клиенско 
изживяване; подреждане на 
товарното отделение по начин, 
който да осигурява постигането на 
максимален коефициент на 
натварване; организиране на 
персонализирани услуги за доставка; 
работа с GPS; заплащане на такси за 
достъп до градски райони и зони с 
ограничен достъп, както и 
използване на други видове 
цифрови устройства. Ка
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Модул 4
Бърза и 
ефективна 
реакция при 
спешни случаи

4.1 Първа помощ 4.1.1 Участниците са запознати с процедурите, които трябва да следват в 
случай на произшествие и прилагат подходящи мерки и действия за 
предотвратяване на повторни събития или тежки пътни нарушения; могат 
да реагират при аварии, пожари и претърпени инциденти чрез използване 
на оборудване за безопасност и здраве, избират подходящ клас 
пожарогасители за гасене на пожари, както и реакция при спешни случаи, 
свързани с пожари, катастрофи и др.  

Усвояване на умения и практики за 
оказване на първа помощ при 
пътно-транспортни произшествия и 
други инциденти.  

Притежаване на умения за правилни 
действия и осигуряване на първа 
помощ, в случай на злополука. 

Спазване на набора от умения и 
поведения за оказване на първа 
помощ, както и незабавни действия в 
ситуации, изискващи такива. 

Модул 5 
Градска 
логистика и 
ролята на 
шофьор-
куриерите в 
настоящия 
модел на 
градска 
дистрибуция

5.1 Транспорт на 
бързоразвалящи 
се стоки 

5.2 Защита на 
пратката

5.1.1 Участниците могат както да прилагат процедури за спазване на 
правилата за превоз на бързоразвалящи се стоки, по-специално 
произтичащите от спогодбата за международен превоз на 
бързоразваляеми хранителни продукти и специалните транспортни 
средства, предназначени за тези превози (ATP), така и знаят как да 
съблюдават хигиенните стандарти по отношение на съхранението и 
транспортирането на храните. 

5.2.1 Участниците са запознати с различните видове устройства за 
манипулиране и товарене на пратки (падащи бордове, контейнери, палети 
и др.), могат да въвеждат процедури и издават инструкции за товарене и 
разтоварване на стоки (разпределение, подреждане, разполагане, 
укрепване, застопоряване на товара и др.)

Различаване на различните видове 
бързоразвалящи се стоки, доставяни 
в последната миля и техните 
характеристики с оглед извършване 
на тяхната доставка без влошаване 
на качеството.  

Категоризиране на различните 
контейнери, палети и системи за 
укрепване (колани, вериги и сапани) 
разпределяйки товара по тегло или 
обем. 

Прилагане на правилата за контрол 
според различните видове продукти 
и превозни средства, които ще бъдат 
използвани за транспортирането на 
бързоразвалящи се храни. 

Прилагане на нормите за 
манипулиране, подреждане и 
адаптиране на товара в позиция за 
осигуряване на сигурност и 
стабилност. Познаване на 
европалетите и изопалетите.  

Използване на превозни средства с 
контролирана температура съгласно 
спогодбата ATP, за да се отговори на 
хигиенните стандарти при 
транспортирането и съхранението 
на хранителни продукти, лекарства и 
др.

Прилагане на план за товарене и 
подреждане чрез избиране на 
подходящи елементи и според 
ангажираното превозно средство за 
доставки в последната миля. 

Модул 6
Обслужване 
на клиентите 

6.1 Застраховане 
и отговорност

6.2 Комуникация 
с клиентите 

6.1.1 Участниците са запознати с различните видове застраховки, свързани 
с автомобилния транспорт (отговорност, злополука/ застраховка "Живот", 
общо застраховане и застраховка на пратката), както и със задълженията, 
произтичащи от тях. 

6.2.1 Участниците са в състояние да общуват и да се държат прилично, 
концентрирайки се върху вербалната и невербалната комуникация, за да 
създадат положителен професионален образ и предоставят услуга, 
свързана с управление на плащанията, връщанията на стоки и недопускане 
на измами при доставка на пратките. 

Различаване на условията и 
формалностите по всички видове 
застраховки на логистичните 
операции. 

Идентифициране на основните 
характеристики и стратегии за 
комуникация с клиентите, както и 
характеризириране на процедурите 
за плащане, връщане и пакетиране 
на пратките.

Характеризиране на най важните 
застраховотелни договори за 
автомобилния транспорт.  

Удовлетворяване на нуждите и 
очакванията на клиентите чрез 
най-ефективните комуникационни 
стратегии, докато се управляват 
плащанията, връщанията, опитите за 
измамами или класическите 
операции по доставка.   

Спазване на основните принципи на 
най-важните видове застраховки. 

Демонстриране на 
най-професионалния образ на 
шофьор-куриера в последната миля 
чрез проявата на най-подходящите 
отношения с клиентите във всяка 
ситуация. 

Модул 7
Ефектино 
шофиране

7.1 
Алтернативни 
горива

7.2 Логистично 
планиране и 
оптимизация

7.1.1 Участниците са запознати както с широката гама от присъстващи на 
пазара алтернативни горива, които могат да намалят енергийните и 
въглеродни емисии, така и могат да изберат най-подходящия тип превозно 
средство за доставки в градски райони с ограничен достъп. 

7.2.1 Участниците познават информационните технологии и системи на 
борда; могат да изберат най-краткия маршрут и да проверят превозното 
средство, за да избегнат провреди, които да доведат до загуба на енергия и 
замърсяване. 

Оценяване на избраното гориво във 
връзка с разхода на превозното 
средство и емисиите в градските 
райони. 

Използване на наличните системи за 
управление на трафика (например 
приложения за: задръствания; 
избягване на разлики в наморската 
височина; оптимизиране на 
маршрута според спирките; 
избягване на светофарния контрол, 
зоните с ограничено обслужване, и 
др.)

Използване и тълкуване на 
собствения контрол на емисиите на 
превозното средство в последната 
миля и разхода на гориво за 
наблюдение на показатели и техники 
на шофиране.

Изпозване на информационни 
технологични системи и/ или 
мобилни технологии на борда на 
превозните средства, ангажирани в 
доставки от последна миля, за да се 
оптимизират маршрутите, да се 
избягват задръстванията и улиците с 
разрешена ниска скорост, както и да 
се спазят срокове за доставка.

Спазване на стандартите и 
изискванията за е-мобилност. 
Използване на всички 
характеристики на превозното 
средство в последната миля, които 
допринасят за постигането на 
екологичните цели. Спазване на 
разпоредбите за достъп до зони с 
ниски емисии в градовете. 

Извършване на най-ефективната и 
устойчива услуга за доставка, за да 
се намали въздействието върху 
околната среда и да се избегне 
ненужния професионален стрес.

МОДУЛИ ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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