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ІІІ. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
 

Управленските процеси, свързани с администрирането на персонала, организацията на труда и 
работната заплата, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, обучението и 
повишаването на компетенциите на персонала се осъществяват в съответствие с изискванията на 
Интегрирана система за управление в “Български пощи” ЕАД и КТД.  

Вътрешно-дружествените документи, отнасящи се до управление на човешките ресурси, са 
публикувани на http://iso.bgpost.bg/. 

Организация на персонала и работната заплата 
Списъчният състав в “Български пощи” ЕАД към 31 декември 2015 година е 10 572  броя, като 

към същия период на 2014 година е бил 10 794 броя. Намалението през 2015-та е 222 броя 
работници и служители. 

 

 

Средният списъчен брой на персонала в дружеството за 2015 година е 9474 броя или 242 броя 
по-малко от 2014 г. (9716 бр.). 

“Български пощи” ЕАД задължително предоставя чрез пощенската си мрежа универсална 
пощенска услуга на територията на цялата страна, включително и при икономически неизгодни 
условия. Това изисква дружеството да поддържа определен брой персонал дори и в 
нерентабилни райони. Оптималното използване на трудовите ресурси, качеството на 
предлаганата универсална пощенска услуга и ефективността на обслужване са основни фактори, 
обуславящи съществуването на почасова заетост на персонала в “Български пощи” ЕАД. 

 

Разпределение на персонала по часова заетост 

ПОКАЗАТЕЛИ 2ч.   3ч. 4ч. 5ч. 6ч. 7ч. 8ч. Общо 
бр. 

списъчен брой 2014 г. 232 90 869 327 959 497 7 820 10 794 
списъчен брой 2015 г. 243 112 851 321 911 498 7 636 10 572 
разлика 2015-2014 г. 11 22 (18) (6) (48) 1 (184) (222) 

                 

ПОКАЗАТЕЛИ 2ч.   3ч. 4ч. 5ч. 6ч. 7ч. 8ч. Общо 
% 

дял от общия брой (%) 2014 г. 2.2 0.8 8.1 3.0 8.9 4.6 72.4 100.0 
- 

  дял от общия брой (%) 2015 г. 2.3 1.1 8.1 3.0 8.6 4.7 72.2 100.0 
разлика 2015-2014 г. 0.1 0.3 0 0 (0.3) 0.1 (0.2) - 

 към 31 декември 
2015 г. 

 към 31 декември 
2014 г. 

10 572 бр. 10 794 бр. 

списъчен  брой персонал 
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Към 31 декември 2015 година работещите на непълно работно време са 2936, което 
представлява 27,8 % спрямо общия списъчен брой на персонала. 

По отчетни данни средната работна заплата за 2015 година е 569 лева при 551 лева за 2014 
година. 

По основни групи длъжности в “Български пощи” ЕАД средната брутна работна заплата към 
месец декември на отчетната година е следната: 

 

 Началник Пощенска станция І, ІІ и ІІІ кат.,  
вкл. Офис мениджър СП "EMS/Вulpost ► 654 лв. 

 Контрольор в ПС/РСЦ/ОВ ► 619 лв. 

 Шофьори ► 583 лв. 

 Служител гише в ПС(Н-к ПС ІV и V кат.) ► 541 лв. 

 Касиер в ПС ► 526 лв. 

 Сортировач/ Разпределител печат ► 552 лв. 

 Пощенски раздавач,  
вкл. Куриер, пеша (офиси СП EMS/Bulpost) ►513 лв. 
 

С цел ефективно управление на персонала и оптимално използване на трудовите ресурси в 
“Български пощи” ЕАД през 2015 година е: 

 Изчислен ефективен фонд работно време, необходим за прилагане на Методиката за 
определяне на необходимата численост на персонала за дейностите в пощенската 
експлоатация на “Български пощи” ЕАД; 

 Актуализирана Таблицата за цената на работните места в „Български пощи” ЕАД от 
01.01.2015г. и от 01.07.2015г. във връзка с определения нов размер на минималната 
работна заплата за страната;  

 Актуализиран Класификаторът на длъжностите в “Български пощи” ЕАД  от 01.01.2015г., 
от  01.07.2015г. и от 01.10.2015г.;  

 Приложена разходна норма на труд за определяне необходимата численост на персонала в 
ПС; 

 Извършена прекатегоризация на пощенските станции в „Български пощи” ЕАД. (новите 
категории на ПС са  в сила от 01.07.2015г.) ; 

 Сключено Споразумение със синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД за 
размерите на минималните месечни осигурителни доходи по квалификационни групи 
професии за дружеството през 2016 година; 

2.3% 1.1% 8.1% 
3.0% 

8.6% 

4.7% 

72.2% 

Разпределение на персонала по часова заетост 31.12.2015 г. 

Сп. бр. персонал  на 2 ч. 

Сп. бр. персонал на 3 ч. 

Сп. бр.персонал на 4 ч. 

Сп. бр. персонал на 5 ч. 

Сп. бр. персонал на 6 ч. 

Сп. бр. персонал на 7 ч. 

Сп. бр.персонал на 8 ч. 
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 Изготвени справки, отчети и извършени анализи относно персонала и средствата за 
работна заплата за нуждите на: дирекции в Централно управление; Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията; Комисията за регулиране на 
съобщенията; Националния статистически институт и Главната инспекция по труда. 
 

Разпределение на персонала по пол, образование и възраст 
 

 
 
Анализът на разпределението на персонала по пол показва, че 83% (8775 бр. от общия 

списъчен брой – 10 572) от работниците и служителите на дружеството са жени, а 17% (1797 бр.) 
са мъже. 

При структурното разпределение на персонала по признак „пол” се наблюдава изменение 
спрямо предходния отчетен период – намаление с 1.6 % на наетите жени и намаление на наетите 
мъже с 0.5 %. 

В образователната структура на персонала преобладават лицата със средно образование – 73% 
(7718 бр.). Лицата с висше образование представляват 22% (2359 бр.), а тези с основно – 5%  (495 
бр.) от общия списъчен брой на персонала. В сравнение с предишния отчетен период в 
образователната структура на персонала се наблюдава намаление, както следва – с 1,8% на 
служителите с висше образование, с 1,5% на служителите със средно образование, а на заетите 
лица с основно образование - с 11,9 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разпределение на персонала по пол към 
31.12.2015 г. 

 

Образователна структура на персонала към 
31.12.2015 г. 
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Разпределение на персонала по образование към 31.12.2015 г. 

КЛАС 
ПЕРСОНАЛ 

Списъч
ен  
бр. 

Висше  
образование 

Средно  
образование 

Основно  
образоване 

общо 
мъж
е жени общо 

мъж
е жени общо 

мъж
е жени 

Ръководители 
450 366 96 270 84 20 64 0 0 0 

Специалисти 
476 414 122 292 62 19 43 0 0 0 

Техници и 
приложни  
специалисти 

347 253 52 201 94 61 33 0 0 0 

Помощен и 
административен  
персонал 

8710 1302 154 1148 7013 785 6228 395 132 263 

Персонал, зает с 
услуги за 
населението, 
търговия и охрана 

50 0 0 0 47 4 43 3 0 3 

Квалифицирани 
работници и 
сродни на тях 
занаятчии 

48 0 0 0 39 31 8 9 6 3 

Машинни 
оператори и  
монтажници 

351 16 16 0 301 295 6 34 34 0 

Професии, 
неизискващи 
специална  
квалификация 

140 8 3 5 78 12 66 54 3 51 

ОБЩО: 
10572 2359 443 1928 7718 1227 6491 495 175 320 

 
Възрастова структура на персонала към 31.12.2015 г. 
Най-голям брой от работниците и служителите в дружеството са на възраст между 40 и 50 г. –  

30,1 %; 55-60 г. – 23,4 %; 50-55 г. – 22,6 %; 30-40 г. – 13,4 %; над 60 г. – 6,1%;  20-30 г. – 4,3 %; до 
20 г. – 0.1 %. Наблюдават се съществени изменения във възрастовата структура на персонала в 
дружеството в групата между 55-60 год., като разликата е увеличение с 4,2 % в сравнение с 
предходния отчетен период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,1%
4,3%

13,4%
30,1%

22,6%
23,4%

6,1%

до 20г.

20г.- 30г.

30г.- 40г. 

40г.-50г.

50г.-55г. 

55г.-60г. 

над 60г.
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Разпределение на персонала по възраст към 31.12.2015 г. 

КЛАС ПЕРСОНАЛ Общо 
до 

  
20г. 

20г. 
- 

30г. 

30г. 
-  

40г.  

40г. 
- 

50г. 

50г. 
- 

55г.  

55г. 
- 

60г.  

над 
  

60г. 

Ръководители 
450 0 12 57 179 92 90 20 

Специалисти 
476 0 39 106 145 80 88 18 

Техници и приложни специалисти 
347 0 8 40 134 77 67 21 

Помощен и административен персонал 
8710 10 377 1157 2605 1960 2096 505 

Персонал, зает с услуги за населението, 
търговия и охрана 

50 0 2 7 10 9 20 2 

Квалифицирани работници и сродни на 
тях занаятчии 

48 0 2 4 13 10 9 10 

Машинни оператори и монтажници 
351 0 9 31 97 96 65 53 

Професии, неизискващи специална  
квалификация 

140 0 4 14 31 26 44 21 

ОБЩО: 
10572 10 453 1416 3214 2350 2479 650 

 

Наложени дисциплинарни наказания през 2015 г. 
През 2015 година в „Български пощи" ЕАД са наложени 353 дисциплинарни наказания по чл. 

188 от КТ, от тях 268 забележки, 70 предупреждения за уволнение и 15 дисциплинарни 
уволнения. В сравнение с предходния отчетен период /272 бр. за 2014 г./ се наблюдава 
значително нарастване на броя наложени дисциплинарни наказания. 
 

Обучение, повишаване на квалификацията и нивото на компетенции на персонала 
Определянето на потребностите от персонал в дружеството се основава на текущото 

състояние и перспективите за развитие по структурните и функционалните звена в условията на 
конкурентна среда. Динамичната бизнес среда и нарастващите изисквания към знанията, 
уменията и професионалните компетенции за заемане на позиции в дружеството налагат 
прилагането на гъвкав подход при заемане на длъжности със специфични функционални 
задължения.  

Утвърждаването на конкурентоспособността на дружеството определя и приоритетите, 
свързани с повишаване на квалификацията и професионалните компетенции на персонала през 
2015 година. Дейностите по планиране и организиране на обученията, курсовете, семинарите и 
другите обучителни форми се реализират съгласно изискванията на ИСУ, КТД и утвърден 
Годишен план. Потребностите са пряко обвързани с необходимостта от нови знания и умения, с 
изискванията на промените в технологичния режим на работа и в нормативната база, както и с 
всички фактори, оказващи влияние върху дейността на "Български пощи" ЕАД. За отчетния 
период над 6200 работници и служители са участвали в различни обучения. 

 Вътрешните обучения включват основни тематични области, заявени във връзка с въвеждащи 
обучения на новопостъпващи; повишаване на знанията и уменията, свързани с подобряване 
качеството на обслужване на потребителите; обучения по изпълнението на договори от 
възложителите; подобряване на технологичната дисциплина и резултатите от експлоатационната 
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дейност в структурните звена. Обученията се организират от регионалните управления, 
специализираните поделения и ресорни дирекции от ЦУ с вътрешен ресурс.  

В изпълнение на утвърдения Годишен план за повишаване квалификацията на работниците и 
служителите в "Български пощи" ЕАД през 2015 година най-голям е броят на обучените, заети в 
пощенската експлоатация и изпълнението на договори по възложителство.  

По тематична насоченост участията в обучения през 2015 година се разпределят, както следва:  
 Експлоатация – 5586, в т.ч. и обучения, свързани с прилагане на нови софтуерни 

продукти във връзка с предлаганите услуги и информационните технологии;  
 Човешки ресурси – 237;  
 Финанси и счетоводство – 123;  
 Маркетинг – 44;  
 Информационни технологии – 20;  
 Други – 272.  

 
Преобладаващи са участията в обучения, насочени към усъвършенстване на знанията и 

уменията за предоставяне както на традиционните, така и на нововъведени услуги и подобряване 
обслужването на клиентите на дружеството: изплащане на пенсии и пенсионни записи чрез 
програмен продукт „електронен картон”; организиране и предлагане на билети на Националната 
лотария; работа с терминални устройства по договор с Български спортен тотализатор; продажба 
на винетни стикери; приемане на данъчни декларации; инкасиране на суми за местни данъци и 
такси; инкасиране на суми и предоставяне на услуги по договори за възложителство 
(електроразпределителни, ВиК и топлофикационни дружества; Ивентим БГ; Изи кредит; Близу; 
Мъниграм; Булсатком; М-Тел; Теленор; Виваком и др.).  

Други основни тематични области, в които служители от дружеството са повишили 
компетенциите си с цел подобряване на резултатите от работата са: промени в нормативната 
уредба, засягащи основни дейности в отделните структурни звена - промени в ЗОП, КТ, КСО и 
други; прилагане на програмен продукт – интегрирана система за управление на човешките 
ресурси „Аладин”; възможности за развитие на нови технологии в пощенския сектор; 
Абонаментна кампания 2015 г.; подобряване организацията на работа в ПС и нивото на 
обслужване на клиенти; повишаване качеството на изпълнението по договори; спазване на 
технологичната и финансовата дисциплина.  

Системното усъвършенстване на професионалните умения и ефективното използване на 
потенциала на служителите са непрекъснат процес и основна предпоставка за поддържане на 
високо качество на предоставяните пощенски услуги.  

 
Социална дейност и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
Социалната политика на “Български пощи” ЕАД е неразделна част от политиката на доходите 

в дружеството. Реализирането й се обуславя от финансовите възможности на дружеството. В 
изпълнение на Социалната програма на Дружеството през 2015 година са осигурени и 
изразходвани финансови средства, както следва:  

1. Социално подпомагане - в размер на  292 338.07 лв., в т.ч. за: 
 парични помощи за лечение: лекарства, изследвания, консумативи за операции, 
лечение на деца на работници и служители на “Български пощи” ЕАД, смъртни случаи - 
281 740,38 лв.                           
 парични помощи при трудови злополуки -  10 597,69 лв.  

                                    
2. Социални разходи на ниво РУ, СП и ЦУ - ваучери за храна по 50,00 лв. (петдесет лева) на 

1 лице от средносписъчния състав на персонала - 5 915 099,00 лв. 
 
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Български пощи” 

ЕАД са организирани в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ



 
 

договореностите в Колективния трудов договор, програмите на регионалните управления и 
специализираните поделения.  

 
Обслужването на работниците и служителите от Служба по трудова медицина се осъществява 

по договор, след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. 
Договорът обхваща всички специализирани поделения, регионални управления, областни 
пощенски станции, пощенски станции и разменно сортировъчни центрове на “Български пощи” 
ЕАД.  

През 2015 г. са изразходвани средства на стойност  52 216 лв. за: 
 Извършени измервания на параметрите на работната среда и оценка на риска на нови 

работни места;  
 наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането 

му във връзка с извършваната работа; 
 извършване на задължителни профилактични медицински прегледи; 
 обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и текущо 

обслужване; 
В съответствие с изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска „трудова злополука” (Приета с ПМС 24/6.02.2006 г.) в “Български пощи” 
ЕАД за 2015 г. срещу злополука cа застраховани 8606 работници и служители.  

През 2015 г. за застраховане за риска „Трудова злополука” в „Български пощи” ЕАД са 
изразходвани  21 255 лв. 

За 2015 г. във всички регионални управления и специализираните поделения на “Български 
пощи” ЕАД бяха разработени и приети програми за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. В зависимост от състоянието на сградите, работните помещения и работното 
оборудване бяха предвидени конкретни мерки и нужните за тях инвестиции. Анализите на 
трудовия травматизъм и предприетите мерки за превенция на рисковете при работа са обсъдени 
на заседания на комитетите по условия на труд в поделенията на “Български пощи” ЕАД. 

        
 
 
  

 
 

дейност в структурните звена. Обученията се организират от регионалните управления, 
специализираните поделения и ресорни дирекции от ЦУ с вътрешен ресурс.  

В изпълнение на утвърдения Годишен план за повишаване квалификацията на работниците и 
служителите в "Български пощи" ЕАД през 2015 година най-голям е броят на обучените, заети в 
пощенската експлоатация и изпълнението на договори по възложителство.  

По тематична насоченост участията в обучения през 2015 година се разпределят, както следва:  
 Експлоатация – 5586, в т.ч. и обучения, свързани с прилагане на нови софтуерни 

продукти във връзка с предлаганите услуги и информационните технологии;  
 Човешки ресурси – 237;  
 Финанси и счетоводство – 123;  
 Маркетинг – 44;  
 Информационни технологии – 20;  
 Други – 272.  

 
Преобладаващи са участията в обучения, насочени към усъвършенстване на знанията и 

уменията за предоставяне както на традиционните, така и на нововъведени услуги и подобряване 
обслужването на клиентите на дружеството: изплащане на пенсии и пенсионни записи чрез 
програмен продукт „електронен картон”; организиране и предлагане на билети на Националната 
лотария; работа с терминални устройства по договор с Български спортен тотализатор; продажба 
на винетни стикери; приемане на данъчни декларации; инкасиране на суми за местни данъци и 
такси; инкасиране на суми и предоставяне на услуги по договори за възложителство 
(електроразпределителни, ВиК и топлофикационни дружества; Ивентим БГ; Изи кредит; Близу; 
Мъниграм; Булсатком; М-Тел; Теленор; Виваком и др.).  

Други основни тематични области, в които служители от дружеството са повишили 
компетенциите си с цел подобряване на резултатите от работата са: промени в нормативната 
уредба, засягащи основни дейности в отделните структурни звена - промени в ЗОП, КТ, КСО и 
други; прилагане на програмен продукт – интегрирана система за управление на човешките 
ресурси „Аладин”; възможности за развитие на нови технологии в пощенския сектор; 
Абонаментна кампания 2015 г.; подобряване организацията на работа в ПС и нивото на 
обслужване на клиенти; повишаване качеството на изпълнението по договори; спазване на 
технологичната и финансовата дисциплина.  

Системното усъвършенстване на професионалните умения и ефективното използване на 
потенциала на служителите са непрекъснат процес и основна предпоставка за поддържане на 
високо качество на предоставяните пощенски услуги.  

 
Социална дейност и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
Социалната политика на “Български пощи” ЕАД е неразделна част от политиката на доходите 

в дружеството. Реализирането й се обуславя от финансовите възможности на дружеството. В 
изпълнение на Социалната програма на Дружеството през 2015 година са осигурени и 
изразходвани финансови средства, както следва:  

1. Социално подпомагане - в размер на  292 338.07 лв., в т.ч. за: 
 парични помощи за лечение: лекарства, изследвания, консумативи за операции, 
лечение на деца на работници и служители на “Български пощи” ЕАД, смъртни случаи - 
281 740,38 лв.                           
 парични помощи при трудови злополуки -  10 597,69 лв.  

                                    
2. Социални разходи на ниво РУ, СП и ЦУ - ваучери за храна по 50,00 лв. (петдесет лева) на 

1 лице от средносписъчния състав на персонала - 5 915 099,00 лв. 
 
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Български пощи” 

ЕАД са организирани в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
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IV. ПОЩЕНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Показатели Стойност 

1. Брой пощенски станции 2981 

Пощенски станции в градовете 639 

Пощенски станции в селата, 
от тях: 2342 

- в селища с население под 150 жители 207 

- в селища с население над 150 жители и 
под 800 жители 1325 

- в селища с население над 800 жители 810 

2. Брой пощенски агентства 63 

3. Плътност на пощенската мрежа 

Обслужвано население от една пощенска 
станция 2592 

Обслужвано население от една пощенска 
станция в градовете 8839 

Обслужвано население от една пощенска 
станция в селата 888 

Обслужвана територия от една пощенска 
станция, км2 37 

4. Брой пощенски кутии за събиране на 
кореспондентски пратки, от тях: 4814 

в градовете 1756 

в селата 3058 

5. Дължина на пощенските пътища, 
изминавани от междуселищни 
пощальони, км 

11 -+964 

6. Брой изпълнявани автомобилни 
маршрути, от тях: 303 

- междурегионални маршрути 17 

- вътрешно - районни  маршрути, 
изпълнявани от „Български пощи” ЕАД 144 

- вътрешно - районни  маршрути, 
изпълнявани от външен превозвач 142 
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V. ВЕДОМСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 
„Български пощи” ЕАД  разполага с един от най-големите автомобилни паркове 

в страната, като ежедневно се експлоатират около 426 автомобила, разпределени по 
регионалните поделения в дружеството, като са осигурени и допълнителен резервен 
брой автомобили в случай на необходимост.  

„Български пощи” ЕАД притежава лиценз за превоз на товари на основание чл. 7 
от Закона за автомобилните превози и чл. 10 ал. 1 от Наредба № 33 от 1989 година за 
обществен превоз на пътници и товари. В моторните превозни средства на „Български 
пощи” ЕАД е внедрена GPS-система за проследяване местоположението на 
автомобилите в реално време, даваща и възможност за обобщаване на наличната 
информация.  

През 2015 година в структурата на „Български пощи” ЕАД е внедрено 
софтуерно приложение „Управление на автотранспорт”, което осигурява възможност за 
обработване, обобщаване и архивиране на информация по документи в единна 
информационна база данни.  

В края на 2015 година дружеството разполага с 473 собствени моторни превозни 
средства, разпределени, както следва:  

- Леки автомобили – 96;  
- Товарни автомобили – 359; 
- Автобуси – 6; 
- Мотопеди – 12. 

 

 

96 

359 

6 12 

Леки автомобили 

Товарни автомобили 

Автобуси 

Мотопеди 
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VI. МЕЖДУНАРОДНА ЛОГИСТИКА          

Размяната на международна поща на „Български пощи” ЕАД с пощенските оператори със 
задължение на другите страни се осъществява по земен и въздушен път.  

Входящата и изходящата международна въздушна поща се приема/експедира в/от 
Разменен пощенски възел на Аерогара София. За 2015 година бяха обработени общо 1 105 
458 кг. входяща и 990 219 кг. изходяща международна поща по въздушен път.  

По земен път размяната на международна поща с пощенските оператори със 
задължение на съседните балкански държави се извършва на граничните пунктове на 
Република България, със собствен автомобилен транспорт. За периода бяха обработени  
68 458 кг. водяща  и  26 932 кг. изходяща международна поща по земен път. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015: МЕЖДУНАРОДНА ЛОГИСТИКА  



 
 
VII. УСЛУГИ  
 

 УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА 
 
 Състояние на универсалната пощенска услуга (УПУ). 
Основна характеристика за състоянието на УПУ през 2015 година са 

различните тенденции в изменението на трафика при УПУ по видове пратки, както 
следва: 

 През 2015 година УПУ за страната е с най-голям дял – 81.7% от общия обем 
на универсалната услуга.  

 Спрямо 2014 година УПУ за страната намалява с 3.8%.  
 Намалението се дължи на намалението на непрепоръчаните пратки с 4.9%, 

което е резултат от преминаване на част от обемите пратки в хибридни пратки, както и от 
конкуренцията на другите оператори. При препоръчаните пратки има минимално 
увеличение от 0.6%. 

 Запазва се тенденцията на намаление при колетите без и с обявена стойност 
за страната –  през отчетния период те намаляват съответно с 11.8% и 18.7%.  

 В общия обем на универсалната пощенска услуга делът на пратките за 
чужбина е 18.3%.  

 Спрямо 2014 година УПУ за чужбина нараства с 9.6%.  
Данните за 2015 година показват нарастване в трафика на всички предоставени 

услуги за чужбина: 
- ръст от 9.9% на непрепоръчаните пратки „с/без предимство”; 
- ръст от 9.2% на препоръчаните пратки „с/без предимство”; 
- ръст от 7.4% при международните колети. 
 
Подобряване на технологията и качеството на предоставяните услуги. 
През отчетната година възложителите по договори все по-активно използват 

баркод за непрепоръчаните пратки и изискват връщането на детайлизирана информация 
(чрез специализиран софтуер) за недоставени пратки на възложителя. 

 
Договори за предоставяне на УПУ. 
Услугите, предмет на договорите за предоставяне на УПУ, са предимно 

препоръчани и непрепоръчани кореспондентски пратки за страната.  
Трафикът и приходите за 2015 година по централно сключените договори за 

УПУ са увеличени съответно с 12.4% и 15.2% в сравнение с 2014 година. 
 

 НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 
 

Изплащане на пенсии и социални помощи. 
Изплащането на пенсии се извършва във всички пощенски станции (ПС), при 

спазване разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.  
Продължава отчитаното през последните години намаление в броя на 

изплатените пенсии. През 2015 година беше въведен програмен продукт „електронен 
картон” за изплащане на пенсии. Автоматизира се отчетността при услугата, отпадна 
хартиеният изплащателен картон, автоматично се генерират необходимите отчети и 
справки…  

Допълнителен положителен ефект е усъвършенстваната възможност за 
изплащане на пенсия в произволна ПС, различна от основната (по постоянен адрес).  

 „Български пощи” ЕАД губи голяма част от своите клиенти предимно в 
градовете. Основен конкурент на „Български пощи” при изплащането на суми са 
търговските банки.  
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Банкови услуги, извършвани в ПС. 
Към края на 2014 година банкови услуги по договори се изпълняват основно в 

селата и в населените места без банка, където са основните потребители на услугите. През 
отчетната 2015-та са извършени почти 5% по-малко операции спрямо 2014 година.  

 
Инкасови услуги. 
Услугите по приемане на плащания от името и за сметка на отделни 

възложители на дружеството се извършват чрез програмни продукти на всеки от 
възложителите в пощенските станции с комуникационна свързаност, а в останалите ПС - 
чрез предварително отпечатани разписки /местни ВиК дружества, 
енергоразпределителните дружества и др./. 

Услугите са популярни сред клиентите, особено в малките населени места и 
селата, където присъствието на конкуренти на „Български пощи” е незначително, за 
разлика от големите градове. 

Средно с над 7 % е увеличен общият трафик на инкасираните суми за 
комунални услуги през 2015 година спрямо предходната 2014-та. 

Все още е невъзможно да бъдат интегрирани програмните продукти на 
отделните възложители, с които се работи в „Български пощи” ЕАД, а това е сериозна 
причина за забавяне процеса на работа и обслужването на клиентите. 

 
Безадресна доставка. 
Въпреки изключително високата конкуренция между фирмите, предлагащи 

безадресно разпространение на рекламни материали, през 2015 година броят на 
разпространените брошури се е увеличил с над 75% в сравнение с 2014 година.  

Безадресната доставка на реклами остава популярна за градовете, особено за 
тези с разкрити хипермаркети от различни търговски вериги.   

 
Хибридна поща. 
Все по-голяма популярност сред възложителите имат електронните месечни 

справки, които „Български пощи” ЕАД генерира за статуса на пратките през съответния 
месец.  

С практическото приложение на съвременни софтуери, даващи информация на 
клиентите на комплексната услуга „хибридна поща” за статуса на техните пратки, 
„Български пощи” доказват стремежа си към непрекъснато усъвършенстване на 
качеството. А това е неоспорима предпоставка за запазване на настоящите и за 
привличането на нови клиенти, както и за повишаване конкурентоспособността на 
дружеството.  

 
Парични преводи. 
„Български пощи“ ЕАД предлага експресната услуга във всички пощенски 

станции. Данните показват, че през 2015 година значително е увеличен броят на 
изплатените входящи международни парични преводи и все още е малък броят на 
изходящите международни парични преводи.  

 
Абонамент и разпространение на печата. 
Български пощи” ЕАД участва на пазара за разпространение на ежедневен и 

периодичен печат и през 2015 година. Общата тенденция при развитие на услугата 
„Разпространение на печата” за дружеството е достигане и запазване  на обемите набран 
абонамент спрямо предходната година и оптимизиране количествата за продажба на 
консигнация на ежедневни и периодични издания с цел намаляване разходите при тази 
дейност. 
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Търговски продажби. 
Продажбата на винетни стикери в ПС се извършва по договор с ДЗЗД 

„Винетни стикери 12-17”. Броят на крайните разпространителски пунктове, разкрити в ПС 
на всички ОПС през 2015 година, е 2046. 

  
Други търговски договори на „Български пощи” ЕАД за продажба на стоки и 

услуги са: 
 Договор за продажба на билети на Националната лотария. 
 Договор за продажба на билети и приемане на залози за числови лотарийни 

игри на  Българския спортен тотализатор. 
 Договор за продажба на предплатени карти и ваучери. 
 Договор за продажба на застраховки. 
 Договор за продажба на книги. 
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VIII. КУРИЕРСКИ УСЛУГИ EMS/BULPOST 

 
Пазарът на куриерски услуги е най-конкурентният сегмент в общия пазар на 

пощенски услуги.  
През 2015 година основен приоритет на „Български пощи” ЕАД по отношение 

на куриерските услуги беше запазването на съществуващия пазарен дял и 
утвърждаване на достигнатите пазарни позиции. 

Усилията бяха насочени към увеличаване на пазарното присъствие и приходите 
от куриерските услуги EMS и Bulpost посредством: 

 Предоставяне на оферти, провеждане на срещи с настоящи и потенциални 
клиенти, участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 Електронната търговия е най-големият клиент на куриерските услуги в световен 
мащаб. Тя се разраства ежегодно, като клиентите все по-често пазаруват от 
компютъра си, отколкото от магазина. През 2015-та бяха сключени договори с 
фирми, осъществяващи електронна търговия, като: „ЖЕЛАНИЕ КЪМПАНИ” 
ЕООД; „ПЕРФЕКШЕН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ” ЕООД; „КОЛЕЛИНИЯ” ООД; 
„ЕЛЕФАНТ БУКСТОР” ООД и др. 

 Сключване на нови договори с бизнес клиенти като „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно 
дело”, Агенция по вписванията, Държавен фонд „Земеделие”, НАП, 
Министерство на труда и социалната политика и др. 

 През месец юни беше внедрена новата услуга „SMS известяване”, чрез която 
клиентите на СП „ИМС/Булпост” се уведомяват бързо и сигурно с текстови 
съобщения за: 
предстояща доставка (уведомяване на получателя); 
извършена доставка (уведомяване на изпращача). 
За успешното извършване на услугата „SMS известяване” е необходимо при 

попълване на съответната товарителница клиентът да вписва коректен мобилен номер, 
на който получателят да бъде известен, че има пратка.  

 Разкриха се нови офиси в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, 
Велико Търново, Стара Загора и Благоевград.  

 През октомври 2015 година СП „ИМС/Булпост” пусна в експлоатация обновения 
си колцентър, който вече включва и интерактивна система за гласови отговори 
(гласов IVR). Нововъведенията улесняват комуникацията с клиентите, като 
предоставят директен достъп до желаната услугата. Освен това колцентърът 
дава възможност не само за по-бързо и качествено обслужване на клиентите, но 
и за подобряване на цялостната услуга в дългосрочен план. Връзка със СП 
„ИМС/Булпост” може да бъде осъществена както на националния номер 0700 19 
666, така и на кратък номер *6666. 

 Разработен е и е внедрен уеб сайт на СП „ИМС/Булпост”. 
 Договорът с „Ейвън Козметикс България” ЕООД, сключен през 2010 година, 

беше продължен до месец септември 2015 година, когато беше сключен нов 3-
годишен договор. Успешното обслужване на фирма „Ейвън Козметикс 
България” в огромен мащаб и при максимални изисквания в логистично и 
технологично отношение е отлична референция за СП „ИМС/Булпост” и за 
„Български пощи” ЕАД. Този договор доказа, че дружеството има капацитет да 
удовлетвори изискванията и на особено големи и взискателни ползватели на 
куриерски услуги. 

 Договорът, сключен с банка ДСК, е за пълно логистично обслужване, което 
включва и асемблиране на пратки.  
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 През 2015 година се наблюдава увеличение на трафика на вътрешната куриерска 
услуга Bulpost с 11 % и намаляване на трафика на международната куриерска 
услуга EMS с 14 %. Приходите от Bulpost са нараснали с 24 %, а на EMS – с 2 %. 
 
През 2016 година усилията на „Български пощи” ЕАД ще бъдат насочени 

към: 
 Разкриване на нови специализирани офиси за куриерски услуги. 
 Реорганизация на модела на работа при куриерските услуги и  

повишаване на тяхното качество. 
 Промяна на технологията за работа съобразно пазарните изисквания и 

наличните ресурси, повишаване на технологичния контрол. 
 Гъвкавост, агресивно търговско поведение и привличане на клиенти от 

конкурентни компании. 
 Възстановяване на позициите при предлагане на международната услуга EMS. 
 Сключване на многостранното споразумение с EMS Кооператива,  

с което ще се увеличат дестинациите за доставка на EMS пратки. 
 Изготвяне на нови цени за услугата EMS, отговарящи на пазарните реалности. 
 Таргетиране на малки и средни по обем ползватели на куриерски услуги. Акцент 

върху електронната търговия. 
 
Предвижда се също:  

 Разработване на техническо задание за Интегрирана куриерска информационна 
система (ИКИС) за нуждите на СП „ИМС/Булпост”.  

 Оборудване на куриерите с мобилни устройства, което ще повиши качеството на 
предлаганата услуга при приемане и доставка. 
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IX. КАЧЕСТВО НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ 
 

Дейностите за измерване и контрол на качеството на универсалната пощенска 
услуга (УПУ). 

Качеството на предоставяните от "Български пощи" ЕАД услуги е стояло винаги 
във фокуса на дългосрочната политика на дружеството като основен параметър, 
изразяващ адекватността на "Български пощи" ЕАД да отговори на очакванията на своите 
клиенти, както и да отстоява позициите си на надежден партньор и лидер на 
либерализирания пощенски пазар у нас. За поддържането на устойчиво и високо качество 
на услугите и продуктите, предоставяни от „Български пощи” ЕАД като оператор със 
задължение да предоставя универсалната пощенска услуга, дейностите на Дружеството по 
отношение на качеството са насочени към прилагането и използването на системи и 
методи, съответстващи на международните изисквания и стандарти.   

С оглед задоволяването на все по-високите клиентски изисквания към 
предлаганите услуги, в дружеството се внедряват и развиват системи за проследяване и 
регистриране на подадените пратки във вътрешната и в международната пощенска мрежа. 
Прилагането на тези системи и стандарти позволява извършването на обективен контрол 
по цялата пощенска верига и предприемане на адекватни мерки и действия за подобряване 
на качеството. 

С цел предоставянето на услуги с все по-високо качество и удовлетворяване  на 
нарастващите потребителски изисквания през 2015 година основните дейности в 
Дирекция „Вътрешен контрол”, сектор „Управление и контрол на качеството на УПУ” 
бяха насочени към изпълнението на следните основни задачи: 

1. Измерване нивото на качество на универсалната пощенска услуга чрез участие в 
системите за това измерване (GMS на ВПС и UNEX на международната пощенска 
корпорация IPC): 

1.1.  По линия на глобалната  система за постоянен контрол на качеството -  GMS 
на ВПС, през годината бяха подготвени и обработени 2652 броя входящи и изходящи 
контролни пратки, разменяни с 18 международни кореспонденти от Русия, Украйна, 
Унгария, Сърбия, Хърватска и Молдова;  

1.2. В рамките на системата UNEX се наблюдават международните потоци от 
кореспондентски пратки с приоритет, разменяни в рамките на ЕС (в изходящо 
направление с 16 пощенски оператори и входящо -  от 23 пощенски оператора). Контролът 
се осъществява чрез използване на RFID технология за регистрация на контролните 
пратки на летище София (в Разменния пощенски възел - аерогара и „Авиейшън сървисиз 
България”) и в БРСЦ.  

2. Подготовка и предоставяне на оперативна информация на Международната 
пощенска корпорация IPC във връзка с измерванията UNEX (модул CEN 13850) през 2016 
година и сключване на договор между „Български пощи” ЕАД и Международната 
пощенска корпорация IPC за извършване на измервания със системата UNEX за периода 
2016-2017 година. 

3. Разработване на технически изисквания за изграждане на вътрешна система за 
измерване времето за пренасяне на пощенски пратки „открай-докрай” в мрежата на 
„Български пощи” ЕАД, съответстваща на стандарта БДС ЕN 13850:2007.  

4. Във връзка с измерванията на времето за пренасяне на обикновени пощенски 
пратки в мрежата на ”Български пощи” ЕАД, извършвано съгласно ЗПУ от КРС, беше 
извършено наблюдение на реалните потоци през месец октомври. Разработени бяха 
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електронни таблици и статистически матрици за 6 вида пощенски пратки (писма с 
предимство и без предимство, и колети) в  различни  теглови категории. Въведоха се 
данни за 896 трафични потоци, разпределени в географски страти по  вид на пощенските 
станции (градски/селски) и километрична отдалеченост между тях, в съответствие с 
изискванията на стандарт БДС ЕN 13850:2007. 

5. Извършване контрол на събирането на обществените пощенски кутии 
посредством системата РМВ. Всяка седмица се изготвят отчети и се предлагат  конкретни 
мерки и препоръки към съответните ОПС за отстраняване на проблемите, свързани с 
правилното функциониране на системата (генериране на баркодове, регистрация и 
въвеждане на данни от устройствата, дефиниране на маршрути). 

6. Поддържане на Интегрираната Система за управление (ИСУ) на „Български 
пощи“ ЕАД в съответствие със стандартите: БДС EN ISO 9001:2008;  БДС ISO EN 
27001:2013 и BS OHSAS 18001.  Проведени са контролни одити  от ИНТЕРТЕК ВА и са 
защитени успешно издадените сертификати по ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 27001. През 
месец декември 2015 година е проведен и вътрешен одит в Централно управление на 
„Български пощи” ЕАД  на ИСУ в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008.  

7. Поддържане и контрол на европейските норми и стандарти, свързани с 
качеството на пощенските услуги, както и осигуряване участието на „Български пощи” 
ЕАД в дейности, провеждани от Българския институт по стандартизация. 

8. Изготвяне на тримесечен, шестмесечен и годишен отчет за резултатите от 
извършваните измервания и системи, както и предложения за мерки, с цел подобряване на 
качеството. Отчетите се предоставят на всички заинтересовани структури в „Български 
пощи” ЕАД за сведение и предприемане на съответни действия за подобрение на 
процесите по цялата пощенска верига (събиране, обработка, транспорт  и доставка).  
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X. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Стратегическа цел  
През 2015 година дирекция „Информационни и комуникационни технологии” 

участва в реализацията на проекти, чиято основна цел е коплексна поддръжка, обновяване 
и по-нататъшно развитие на критичната ИТ ифраструктура на „Български пощи” ЕАД, за 
да се автоматизират бизнес процесите и услугите, предлагани от дружеството и да се 
повиши тяхното качество.  

 
Основни задачи 

 Автоматизация на технологичните процеси, свързани с предоставянето на 
пощенските услуги – писма, колети, парични преводи, куриерски услуги и др.  

 Изграждане на среда за предоставяне /аутсорсване/ на услуги и дейности на големи 
контрагенти на „Български пощи” ЕАД: 

 Разширяване и технологично обновяване на Виртуалната Частна Мрежа на 
„Български пощи” ЕАД. 

 Обновяване на компютърното оборудване – сървъри, работни станции и др. 
 Обновяване на периферното компютърно оборудване – принтери, скенери и др. 
 Мащабиране на средата за прилагане на интегрирани решения, работещи в реално 

време - Терминални услуги, WEB базирани услуги. 
 Консолидиране и мигриране на базите данни върху обновена хардуерна среда. 

 
Обхват на дейностите в дирекция „ИКТ” 
1. Комуникационна и домейн инфраструктура 
 
 Комуникационна свързаност: 
Извършена беше доставка и обновяване на активните устройства на корпоративната 

мрежова среда.  
Разшириха се комуникационните канали за улесняване и ускоряване на бизнес 

процесите на дружеството.  
Изградена беше сателитна свързаност за някои обекти на „Български пощи” ЕАД за 

използване при крайна необходимост на трудно достъпни, отдалечени, високопланински 
места.  

Създаден бе Call-центърът на СП ИМС Булпост за куриерски услуги с единен номер 
за услуги  - *6666.  

Изгради се свободна Wi-Fi зона по проект на ITU в град Златоград.  
Извършено беше изследване и оценка на състоянието на ИТ инфраструктурата на 

„Български пощи” ЕАД с препоръки за по-нататъшно развитие и оптимизация. 
Договорена и изградена беше директна L2 свързаност между „Български пощи” и 

ВиК Сливен. 
Изгради се VPN свързаност между „Български пощи” ЕАД и контрагенти на 

дружеството по сключени договори. 
  
Компютърна техника и периферно оборудване 
Проведе се процедура по ЗОП за доставка и обновяване на компютърни 

конфигурации и сървъри в корпоративната мрежа на дружеството. 
Доставени бяха професионални баркод скенери–четци за Българския разменно-

сортировъчен център (БРСЦ) с цел ускоряване и улесняване работата по обработка на 
пощенските пратки от и за чужбина и страната.  

Извършиха се тестове на софтуерен продукт (с цел закупуване и внедряване) за 
автоматизирана обработка на фактури от мобилни оператори и начисляване, удръжка и 
контрол на разходите за лични и служебни СИМ-карти. 

Работи се по обслужване и контрол на договора (фактури, приемо-предавателни 
протоколи, плащания) за издаване, спиране и подновяване на квалифицирани електронни 
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подписи на служители на „Български пощи” ЕАД на територията на дружеството в цялата 
страна. 

Разширен беше обхватът на  специализирания софтуерен продукт PostPay – PostDeal 
за разплащания в пощенските станции на дружеството с допълнително 25 ПС 

Осъществи се хардуерно, софтуерно и комуникационно осигуряване и пускането в 
експлоатация на нов корпоративен сайт на „Български пощи” ЕАД и на СП ИМС/Булпост. 

Беше внедрена и се поддържа on-line софтуерна платформа за инкасиране на суми на 
клиенти на „Български пощи” ЕАД за плащане на местни данъци и такси. 

Проведе се процедура за разработване на единна информационна система за 
управление и контрол на паричните преводи на "Български пощи" ЕАД (съобразена със 
Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на 
тероризма и сертифицирането й с MoneyGram). 

Извършват се дейности за анализ и избор на Информационна система за 
разпределение на разходите в „Български пощи” ЕАД и Система за управление на 
ресурсите. 

Подпомага се внедряването на нови услуги  - Майкрософт виртуализация. 
 
2. Реализирани проекти 

 Внедряване и поддръжка на on-line софтуерна платформа за инкасиране на суми на 
клиенти на „Български пощи” ЕАД за плащане на задължения към ВИК дружества в 
няколко региона на страната: ВиК Видин; ВиК София окръг; ВиК Кнежа; ВиК 
Разград; Топлофикация Русе. 

 Разработен и въведен в експлоатация софтуер за обработка на рекламации. 
 
3. Проекти, финансирани от Еврофондове 

 Проект Advanced Centre Defence Cyber (ACDC) 
До 31юли 2015 година „Български пощи” ЕАД в консорциум с 28 компании от 14 

държави от ЕС продължи да работи по проект за изграждане на ИНТЕГРИРАНО 
РЕШЕНИЕ ЗА БОРБА С БОТНЕТ („Съвременен център за киберзащита”) на територията 
на целия ЕС. Финансирането на проекта е по Европейски фондове. Проектът е на стойност 
малко над 15,5 млн. евро и срок от 30 месеца. 

Осъществиха се мерки за визуализация и публичност по проект "Съвременен център 
за киберзащита". 

През май 2015 година бе проведена Национална конференция на тема „Европейска 
инициатива за борба с ботнет”. 

В периода 16-19 септември 2015 година трима представители на „Български пощи” 
ЕАД (в т.ч. двама от дирекция „ИКТ”) взеха участие в Дните на интернет сигурността в 
град Брюл, Германия, както и в последната проверка по проекта ACDC от рецензентите и 
ръководителя на проекта от страна на ЕК - Мартин Мюлек, с презентация на българското 
участие и демонстрация „на живо”. 

 
„Български пощи” ЕАД участва и с два нови проекта в консорциуми с други 

страни от ЕС по темата „Киберсигурност на програма „Хоризонт” 2020” на ЕК, схема DS-
4-2015, краен срок за подаване на проектните предложения – 27 август  2015 година. Теми 
на проектите са: 

 DiSCoVic - Discover Intelligently and Silently Compromised Or Vulnerable Internet 
Content (Да открием интелигентно и безшумно компрометирано или уязвимо 
интернет съдържание); 

 SMOKE - CYBER SECURITY DECISION MAKING BASED ON INCOMPLETE 
DATA (Вземане на решения за киберсигурност на база непълна информация 
(данни). 
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XI. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА  
 
През 2015 година „Български поши” ЕАД разшири обхвата си с пилотно 

стартиралата  услуга ”Инкасиране на местни данъци и такси”, което фокусира 
вниманието към пазарното й позициониране и вграждане в корпоративната 
идентичност на дружеството. Изготвен бе дизайн на флаер, отпечатан в 50 000 тираж и 
разпространен до 2226 пощенскис танции – на гише, и безадресно – до ощенски кутии в 
общините, къдетод оставяме данъчни известия. 63 местни администрации публикуваха 
на официалните си уеб сайтове рекламен банер или линк за съвместната ни дейност. 
Изготвиха се и бяха публикувани рекламни карета в регионални издания. 

 
Разработка на нов корпоративен сайт на "Български пощи" ЕАД.  
През втората половина на 2015 година стартира разработката на нов, клиентски 

ориентиран корпоративен сайт на дружеството с включени цялостни решения за 
присъствие в интернет, които отговарят на потребителското търсене-изграждане на 
интерактивна карта на пощенските офиси с възможност за визуализация на най-близкия 
офис с работно време и телефон за контакт. 

 
Внедряване на корпоративната визия на дружеството в  

новооткрити ИРМ и реновирани ПС. 
 През 2015 година се изготви бранд за 3 изнесени работни места (ИРМ), както и за 
8 новооткрити пощенски станции. 
 Изготвяне и изработка на информационни и рекламни материали, сред които 
отпечатани информационни флаери в тираж 3000 за всеки от  новооткритите пощенски 
офиси, образци на бланки със стандарт BSISO/IEC 27001:2013 за ОПС и др. 
 За нуждите на СП „ИМС/Булпост” бяха изработени: баджове за служители и 
рекламен бранд върху служебно облекло; брандиране и ребрандиране на автомобилите 
на СП „ИМС/Булпост” с националния телефон за заявки на куриери и новия кратък 
номер *6666; ребрандиране на офисите на СП „ИМС/Булпост” с краткия номер *6666; 
изработен е флаер за влагане във всяка пратка за клиент. 

 
Разширяване портфолиото на услугата „Персонална марка” с 5 нови образци на 

марки по теми: „Баба Марта и първа пролет”, „Спортна тематика”, „Наука и 
образование”, „Надежда за изцеление, благодарност към лекари и др.”, „Семейна 
тържествена”. Мостри на валидираните нови образци бяха отпечатани и 
разпространени във всички пощенски станции, за да бъдат използвани при рекламиране 
и предлагане на услугата. 

 
Изработени и разпространени печатни информационни и рекламни материали 

и рекламни сувенири: комбиниран флаер на услугите на дружеството в тираж 20 000; 
каталог на издавани пощенски марки през 2014 година – тираж 3500; отпечатан и 
разпространен в цялата мрежа на „БП” ЕАД плакат за участие в инициираната от ВПС 
кампания за информиране на потребителите относно забранените предмети в 
пощенската мрeжа; работни и поздравителни календари за 2016 година; поздравителни 
картички; рекламни сувенири за корпоративни клиенти. 
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Абонаментна кампания 2016 за набиране и доставка на печатни произведения.  
През отчетния период на 2015 година с цел информиране на клиентите и 

популяризиране на Абонаментна кампания 2016 бяха използвани различни канали за 
разпространение на рекламните послания:  
 Печатна реклама: Отпечатан каталог Абонамент 2016, включващ над 600 
издатели на ежедневен, периодичен и специализиран печат -  2800 броя цветен и 5300 
броя – работен. Бяха изработени и разпространени до пощенски станции за 
абонаментната кампания каталог Абонамент 2016, 3100 плаката, 2000 папки,  60 000 
флаери (талон-отговор), 20 000 джобни календарчета. Публикуваха се и рекламни 
карета в ежедневни и регионални издания (в. "Труд", в. "24 часа", сп. "Биограф", в. 
"Изберете" и др.). Рекламните карета в Абонаментен каталог 2016 са на обща стойност 
9 262.92 лева. 
 

 Интернет реклама. Популяризиране на Абонамент 2016 в най-голямата 
дигитална медийна компания в България - "Нет Инфо", която достига до 75% от 
интернет потребителите в страната. Позициониране на топ банер (300х250)  на първа 
страница на "Дарик нюз" в периода 15 октомври - 15 декември с общо 872 307 броя 
импресии. 

 Електронен каталог (мейлинг). За по-пълното удовлетворяване на 
потребителското търсене за набиране и доставка на абонамент се разработи и внедри 
електронен каталог с интерактивна заявка за попълване както за ежедневни, така и за 
регионални издания. 

 Радио реклама: 446 излъчвания на 15-секунден спот през периода на 
абонаментната кампания (15 октомври - 15 декември 2015 г.) в националния ефир на 
"Дарик Радио". 

 
Съвместни инициативи и кампании 
 IV Международен детски фолклорен фестивал – София  (април 2015 г.).  По 

време на фестивала бяха разпространени 5000 броя рекламни флаери с услугите на 
„Български пощи” ЕАД, позиционирани бяха банери на фестивалните сцени, 
публикувана бе продуктова реклама на „Марка с персонализирана винетка” и 
„Пощенска картичка през смартфон” на официалния сайт на фестивала. 

 „Варна Фото Фест”. В периода на традиционния международен фотографски 
фестивал във Варна (май - юли 2015 г.) „Български пощи” ЕАД разпространи 3000 
флаери с услуги на дружеството, а брандът ни присъстваше в официалния сайт и в  
официалните медийни изяви на фестивала.  

 „Ретро рали България” - първо международно „Ретро рали България” с 
председател на организационния комитет - кметът на София Йорданка Фандъкова. В 
качеството си на медиен партньор дружеството изработи 2000 плакати с включено лого 
на „Български пощи” ЕАД и получи присъствие в официалния сайт на мероприятието и 
имиджово позициониране чрез печатна реклама.   

 ДКТ Пловдив Куклен театър организира фестивал „Международен театър арт 
2015", проведен и с подкрепата на "Български пощи" ЕАД. Това сътрудничество беше 
популяризирано в местните медии и във всички рекламни материали на фестивала.  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА



 В „Международен Пловдивски панаир 2015” „Български пощи” ЕАД участва 
с временно изнесено работно място – брандиран фронт офис, където по време на 
есенното изложение всеки участник и посетител имаше възможност да ползва голяма 
част от услугите на дружеството ни. 

 „Български пощи” ЕАД се включи в мащабната програма на фондация 
„АРТОН – България”, насочена към душевното здраве и комфорт на децата с 
онкологични заболявания в страната, като бе организирана благотворителна 
разпродажба на календари с фотоси на произведения на малките творци, а събраните 
средства бяха предоставени на фондацията.  

 Световният ден на пощата - 9 октомври, традиционно бе отбелязан с 
организирани посещения на ученици в пощенските станции, където малките гости бяха 
запознавани с различни технологични моменти от пощенската професия.  

 „Български пощи” ЕАД и Фондация „Асоциация 
Анимус” осъществиха по случай 18 октомври – Европейският ден срещу трафика на 
хора, съвместна инициатива във връзка с провеждането на национална кампания за 
превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация на българи в чужбина. 
„Български пощи” участваха в инициативата с разпространението на рекламни плакати 
на фондацията в 900 пощенски станции на територията на страната, а фондацията 
включи информация за социално-отговорното поведение на „Българскипощи” ЕАД във 
всички медийни изяви по повод провежданата кампания. 

 Съвместна инициатива с "Вестникарска група България"АД за 
популяризиране на годишен абонамент за печатни произведения – разпространени  
постери и флаери за съвместната рекламна кампания и публикувани рекламни карета за 
Абонамент 2016 във вестниците "24 часа" и "Труд". 

 DHL Express България и „Български пощи” ЕАД сключиха партньорски 
договор, според който клиентите могат да изпращат експресни куриерски пратки до 
целия свят от офисите на ЕМС/Булпост. Изработен бе флаер за реклама на тази 
дейност, който беше разпространен в офисите на ЕМС/Булпост, където стартира 
партньорската инициатива. 

 Национална филателна изложба се проведе във Велико Търново по повод 
830 години от въстанието на Петър и Асен. "Български пощи" ЕАД и СП "Българска 
филателия и нумизматика" се представиха с изнесено работно място (ИРМ) и търговски 
щанд, където бяха валидирани пощенски и филателни продукти. 

 
Работа с клиенти 
Информационните бюра (17 в страната) активират работата си за обратна 

връзка с клиентите и, оптимизирайки своята дейност в предлагането на разнообразни 
продукти и услуги на ”Български пощи” ЕАД, се доизграждат като надежден канал за 
жива комуникативна връзка „дружество – клиент”. С обогатяване на портфолиото на 
дружеството нараства и клиентският поток, който намира в информационните бюра 
отговори, стоки и услуги, разрешаване на проблеми...  

Наблюденията сочат, че клиентопотокът през информационните бюра леко 
снижава нивото си през летните месеци, като в същото време нараства броят на 
потърсилите помощ от бюрата бизнес клиенти. Намалял е и броят на подадените 
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рекламации. Възможните за реализация  предложения, като договор с ”Теленор”, 
например, поетапно се осъществяват. 

Изводите показват, че при усъвършенстване работата на информационните 
бюра, позицонирането им във всяко ОПС и окомплектоването им с подготвени кадри, 
те могат да станат отлични фронт офиси за една интегрирана система за комплексно 
обслужване на населението.  

През август 2015  по инициатива на дирекция „Управление на проекти и търговска 
дейност” бе организирано и проведено национално маркетингово проучване с 
предмет: „Отношение към услуги на „Български пощи” ЕАД, което има за цел да 
определи степента на информираност на населението за услугите, предлагани от 
дружеството, честотата им на използване и позиционирането им по отношение на 
конкуренцията в сектора. Проучването ще даде възможност за правилното планиране 
на рекламни кампании и акции и изграждането на положителен имидж на „Български 
пощи” ЕАД. 

 
Корпоративен сайт  
В края на 2014-та и началото на 2015 година стартираха активни усилия за 

разработването на нов, модерен, лесно достъпен и подчертано ориентиран към 
клиентите сайт.  

Действащият сайт на „Български пощи” също продължи да осъществява функциите 
си да дава значима информация и през отчетната  година: да запознава  клиентите с 
нови продукти и услуги, новости от други пощенски администрации, възникване и 
преодоляване на оперативни проблеми. От особено значение е при настъпили промени 
в условията и цените за дадена услуга това своевременно да бъде отразено на сайта. 

Като най-добър индикатор за проследяване и отчитане поведението на 
потребителите, корпоративният сайт на „Български пощи” ЕАД показа в края на 2015 
година следните тенденции: увеличение на общия брой активни посетители на сайта с 
10.17%; нарастващ брой на сесиите(активно участващи посетители) с 5.54 %; 9.38% 
повече нови посетители; с 3.65% по-голям брой на посетилите за първи път сайта на 
„Български пощи” ЕАД и т.н. 

По отношение демографското разпределение, при потребителите се отчита сериозно 
увеличение на посещенията на корпоративния сайт (17%-60% в сравнение със същия 
период на 2014 г.) от Германия, Англия, Русия, Норвегия, Израел, Турция, Украйна, 
Македония и дори Сърбия, което показва засилен интерес към  предлаганите зад 
граница продукти и услуги на дружеството. 
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XII. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 
 
Подготовка на нови проекти 
На база публикуваните оперативни програми (ОП) за 2014-2020 година бе направен 

анализ на потенциалните възможности и формата на участие на дружеството с проекти от 
оперативните и трансграничните програми за новия програмен период, който бе 
представен на ръководството. В съответствие с този анализ и годишните индикативни 
планове на ОП за 2015 година се осъществява постоянен мониторинг на информацията, 
която се публикува на сайтовете на оперативните програми.  

По-съществени конкретни действия в тази посока са следните: 
 Подготовка на документация за участие на дружеството като партньор на 

Румънските пощи в изготвяното от тях проектно предложение по програма Еразъм +. 
Определи се броят на участниците в целевите групи за обучение от българска страна, 
изготви се информация за реализираните проекти през последните 3 години и опита на 
„Български пощи” в осъществяването на сходни дейности и европейски проекти, 
релевантни на проектното предложение.  

 С цел уточняване на възможностите за взаимноизгодно партньорство се проведе 
среща с представители от Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, като 
бе постигнато съгласие за участие в съвместни проектни предложения по оперативните 
програми 2014-2020. Предоставено е писмо за интерес към дистанционното обучение на 
колежа. 

 Изготвена бе информация за ръководството на ”Български пощи” ЕАД относно 
възможно партньорство по проекти, финансирани директно от Европейската комисия. 

 Разработен бе пакет от документи с информация и SWOT анализ за възможностите 
за участие на дружеството като партньорска организация при доставка на индивидуални 
пакети с храни, които предлага новата оперативна програма, финансирана от Фонда за 
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 година. Проведе се среща 
с ръководството на Българския червен кръст с цел деклариране на готовност за участие на 
”Български пощи” ЕАД като партньор при изпълнение на проекта. 

  Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради експертите от отдела изготвиха становище и 
предложение относно формата и начина за участие на дружеството в програмата. Създаде 
се организация по обработката на постъпили заявки от сдружения на собственици на 
сгради, в които “Български пощи” ЕАД притежава самостоятелни обекти и бяха дадени 
указания към Регионалните управления. 

 Извърши се проучване на условията за кандидатстване за финансиране на проект от 
фонд „Условия на труд” към МТСП. Констатирани са възможности за изготвяне на 
проектно предложение при извършване на строително-ремонти работи, които са насочени 
за подобряване условията на труд в дружеството. Създадена бе работна група за 
подготовка на проектно предложение. В инвестиционната програма за 2016 година са 
предвидени необходимите средства за финансиране от страна на дружеството. Предстои 
уточняване на обектите и конкретните дейности, които да се включат в проектното 
предложение. 

 Експертите на отдела проучиха документацията и условията за участие по обявената 
от ОП РЧР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 
2015". Беше създадена работна група от представители на дирекции УПТД, УЧРС и ФИ. С 
активното съдействие на служители от БРСЦ и регионалните управления на дружеството 
бе изготвено проектно предложение „Професионално развитие в „Български пощи“ и 
подадено още преди първия от трите възможни срока за кандидатстване. Целта на 
проектното предложение е 40 безработни и неактивни лица да получат професионална 
реализация чрез попълване на свободни работни места в структури на „БП” ЕАД по 
цялата територия на страната. Оборудването и техниката на съответните работни места, 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 



работните заплати и осигуровките на назначените служители за едногодишен период се 
поемат от оперативната програма. 

Проектното предложение е в процес на оценяване. Успешно е преминат първия етап на 
оценката за административно съответствие и допустимост. 

 Идентифицирана е възможността дружеството да участва с проектно предложение 
по отворена от ОП „Иновации и конкурентоспособност” процедура „Подкрепа за 
иновации в предприятията”. Проектната идея е за въвеждане на иновативни пощенски 
услуги чрез изграждане на интегрирана система за онлайн търговия, като се проектира и 
изпълни цялостно хардуерно и софтуерно решение, интегриращо платформа за интернет 
търговия с логистични дейности и доставка на заявените стоки. 

 На основание публикуван проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез 
подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ се стартираха 
подготвителни дейности по изготвяне на проектно предложение.  

 Проект Електронно правителство 
Във връзка с Наредбата за административно обслужване и Програмата на 

правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.), цел: 
Въвеждане на електронното управление като основна платформа за модернизация на 
държавата, ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи, 
„Български пощи” ЕАД се включи в обсъждане измененията на Наредбата и в частност 
възможности за осигуряване на комплексно административно обслужване на населението 
чрез лицензиран пощенски оператор. 

Участва се в годишната среща на ръководители и експерти по административно 
обслужване на бизнеса и гражданите, организирана от Министерския съвет и Института 
по публична администрация за презентиране на потенциалните възможности и ролята на 
дружеството при практическо въвеждане изискванията на промените в 
Административнопроцесуалния кодекс и при изграждане на системата от фронт офиси на 
електронното правителство в РБългария.  

Отделът организира и участва в изработването на информацията за МТИТС, с която се 
бяха направени предложения за включване на 27 областни пощенски станции и 
допълнителни 22 станции, които имат голям клиентопоток. Направи се анализ на 
разходите за създаване на центрове за комплексно административно обслужване. 

 
Изпълнение на проекти 
 Проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от 

Български разменно-сортировъчен център” 
Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, а срокът за 

изпълнението му - 01.07.2014 - 31.10.2015 г.  
Чрез проекта се подпомогна мобилността на над 500 служители на „Български пощи”, 

работещи в Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ), като им се осигури гориво 
за транспорт от и до работното място в продължение на 12 месеца. Работниците бяха 
превозвани с 3 автобуса по три основни маршрута и с времеви график съобразно 
работните смени.  

Отделът осъществи организацията и вътрешния мониторинг на изпълнението на 
проекта, изготви периодичните отчети към договарящия орган и организира дейностите 
по публичност, в съответствие с изискванията на програмната схема.  

В началото на декември 2015 г. бяха предадени документите за финалния отчет и се 
очаква окончателната верификация на 100% от направените разходи в размер на 61 539,20 
лева. 

 Подкрепа при изпълнението на проект „Повишаване на трудовата 
безопасност в „Български пощи“ ЕАД“ 

Специалисти от отдела консултираха екипа за управление на проекта при изпълнение 
на всички дейности по разработване, внедряване и сертифициране на системата за 
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безопасни условия на труд спрямо стандарт BS OHSAS 18001:2007 и интегрирането й със 
съществуващата система за управление на качеството и информационната сигурност.  

 
 Съдействие за създаване на организация за поддръжка и развитие на Системата 

за управление на сигурността на информацията (СУСИ) 
Оказано бе съдействие при изготвяне на документацията на новата версия на 

Интегрираната система за управление на качеството, сигурност на информацията и 
здравословни и безопасни условия на труд. С активното участие на отдела се изготви и 
изпълни План за подготовка на Интегрираната система за управление за контролен 
годишен одит спрямо стандарт за информационна сигурност ISO 27001:2013. В тази 
връзка се изпълниха и дейности по Идентификация на информационните масиви, 
попадащи в обхвата на стандарта; създаване на нова Методика за оценка на риска и нов 
Регламент за управление на информационната сигурност; Оценка на рисковете по 
информационна сигурност и избор на механизми за третирането им; систематизиране и 
оформяне на документацията, съгласно изискванията на стандарта; провеждане на 
вътрешен одит в ЦУ и СП БФН и съдействие на одитора при провеждането на 1-ви 
контролен одит на системата. 
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XIII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  
 

През 2015 година специалисти от отдел”Международна дейност” извършиха 
подготовка и участваха в следните международни форуми и срещи: 

• Сесии на Съвета по пощенска експлоатация през април и октомври – ноември 2015 
година. 

• Заседание на групата по крайни такси през януари в Берн, Швейцария. В качеството 
си на съвместен председател на групата по крайни такси на ВПС ”Български пощи”  имат 
задължение да представят актуалните промени в политиката в областта на статистиката и 
счетоводството на страните от преходната система – 3-та група, т.е. страните, на които 
предстои преминаването към целева система на разплащания. 

• Среща на главния изпълнителен директор  на „Български пощи“ ЕАД с председателя 
на Управителния съвет и главния секретар на PostEurop в края на май. На срещата бяха 
дискутирани Стратегията на  ЕК за цифровия единен пазар, акцентите в дейността на 
PostEurop, както и основните цели и текущото развитие на програма Interconnect на 
Международната пощенска корпорация. 

• Работна среща с ръководството на Румънските пощи в Букурещ през юни.Обсъдени 
бяха въпроси относно интеграцията на IPS и Track & Trace системи, развитие на 
търговските отношения между двете организации, разработване на съвместни проекти в 
рамките на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, 
както и създаването на Стратегическа група на пощенските оператори в Югоизточна 
Европа, която да обединява позициите на пощенските оператори от региона и да се 
превърне в платформа за Европейско финансиране. 

• Техническа среща с представители на PostEurop по програма Interconnect през юни. 
Тема на разговорите бяха основни елементи от програмата, технически изисквания, както 
и предимствата от участието на пощенските оператори в нея. 

• Форум на PostEurop по крайни такси през септември 2015 година в Малта. По време 
на форума бе представено новото предложение за следващия цикъл на приложение (2018 
– 2022 г.) на целевата система на ВПС.  

• Среща с представители на Румънските пощи и на други пощенски оператори през  
септември за обсъждане и подписване на меморандум за учредяване на Стратегическа 
група на пощенските оператори от Югоизточна Европа.  

• Пета регионална пощенска конференция на тема „Пощите и е-търговията – без 
ограничения, без граници“ в началото на октомври 2015 година, организирана от 
пощенския оператор на Черна гора. По време на конференцията бяха представени добри 
практики на пощенски оператори и частни компании от региона във връзка с развитието 
на е-търговията, както и бяха установени контакти с компании, предлагащи решения за 
пощенския сектор. 

• Пленарна асамблея на PostEurop през октомври, на която бяха обсъдени и утвърдени 
стратегически за дейността на Асоциацията бизнес и финансови документи.  

. 
В началото на годината отдел„Международна дейност” обработи, преведе и нанесе 

промените в правилниците за писмата, колетите и пощенските плащания, гласувани по 
време на сесията на Съвета по пощенска експлоатация през октомври 2014 година, и 
подготви прилагането им в оперативната пощенска дейност. 

Отделът проучи ЕPG (E-Parcel Group) на Международната пощенска корпорация 
(МПК), както и условията за присъединяване на „Български пощи“ ЕАД към Групата, като 
подготви подробен документ за това. Във връзка с проведените разговори с МПК беше 
получен въпросник за установяване на техническата готовност на ”Български пощи” за 
включване в ЕPG. 

Във връзка с преустановяване от страна на американския пощенски оператор USPS 
проследяването на препоръчани пратки до 2 кг от България за САЩ от 1 октомври 2015 
година бяха проведени разговори относно възможностите за възобновяване на тази 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ



услуга. Междувременно към ВПС беше подаден формуляр за включване на ”Български 
пощи” в „Програмата за допълнителни възнаграждения за писмовни пратки“, която 
позволява обмен на EDI съобщения и проследяване на пратките между участващите 
оператори срещу допълнително заплащане. В резултат на предприетите мерки 
проследяването на пратки до САЩ беше възобновено от 11 декември 2015 година. 

Отделът регулярно извършва преводи на работни документи, завежда входящата и 
подготвя изходящата международна кореспонденция, координира попълването на 
въпросници по линия на PostEurop и ВПС, разглежда и заявява подкрепа за становища на 
PostEurop. 
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XIV. ФИЛАТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

През 2015 година в изпълнение на годишен „Тематичен план 2015” за издаване на 
пощенски марки и пощенски продукти бяха отпечатани и пуснати в употреба: 23 нови 
издания пощенски марки с фиксиран тираж; 8 нови издания пощенски марки с 
променлив тираж; 7 издания илюстровани пощенски карти със знак за цена на 
пощенската услуга; 13 издания илюстровани пощенски пликове със знак за цена на 
пощенската услуга. Към изданията бяха изработени специални пощенски печати. 

Общият тираж на отпечатаните през 2015 година тематични пощенски марки с 
фиксиран тираж е 1 177 450 къса; тематичните пощенски марки с променлив тираж са 
384 000 къса; броят на илюстрованите пощенски карти със знак за цена на пощенската 
услуга е 7386, а на илюстрованите пощенски пликове със знак за цена на пощенската 
услуга – 2696.  

За нуждите на пощенската експлоатация през 2015 година бяха допечатани 3 560 
000 пощенски марки с променлив тираж. Допечатваните пощенски марки с променлив 
тираж са от следните номинални стойности: 0.05 лв.; 0.10 лв.; 0.20 лв.; 0.30 лв.; 0.40 лв.; 
0.50 лв.; 0,65 лв.; 1.00 лв.; 1.50 лв.; 2.00 лв.; 3.00 лв.; 5.00 лв. и 10.00 лв. 
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XV. КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ 
 
През 2015 година е проведена процедура по ЗОП и е сключен договор с предмет 

"Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на 
"Български пощи" ЕАД". 

 Извършено е обследване на обектите, охранявани със сили за физическа защита,  
с поддръжка на Сигнално-охранителни известителни системи (СОИС), и защитавани 
със СОИС и екипи за реакция с оглед оптимизация на разходите за охрана на 
дружеството. Разходите за охранителна дейност са снижени значително  спрямо 2014 
година. 
           Осъществено е отстраняване на повреди в системи  за охрана, видеонаблюдение 
и контрол на достъпа в БРСЦ, необходими за поддържането на лицензия за регулиран 
агент/познат изпращач BG/RA/00008-01/0414 на „Български пощи” ЕАД.   

Извършени са дейности за надграждане на възможностите, свързани с 
повишаване нивото на финансовата и информационната сигурност на дружеството:  

 Проведен е първи контролен одит на системата за управление сигурността на 
информацията спрямо БДС ISO/IEC 27001:2013 „Информационна сигурност”. 
Успешно е защитен сертификат № ISMS 070615-01. Планирани са финансови 
средства за надграждане на техническите системи за сигурност и доставка на 
средства за непрекъсваемост на дейността.  

 Изготвен е план с предвидените функционални и организационни действия в 
„Български пощи” ЕАД за противодействие на тероризма, съобразно степените 
на готовност.  

 Разработена е и е внедрена Програма за ежемесечен инструктаж на служителите 
от пощенските станции (ПС) и обработващите възли (ОВ) за действията им в 
извънредни/екстремни ситуации (терористично нападение; опити за поставяне 
на взривни устройства в пощенски пратки; нападение на обект от въоръжени 
лица в работно време, както и при проверка на пощенски пратки) и с цел 
увеличаване на способностите за недопускане на забранени предмети и 
вещества в пощенската мрежа.  

 Проведени са обучения за повишаване квалификацията на служителите, 
осъществяващи ръководството и изпълнението на процедурите по контрол за 
защита на пощенския трафик, съгласно „Националната програма за обучение и 
сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване”. 
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