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Увод 

Дерегулацията на вътрешния продуктов пазар и ли-

берализацията на търговския сектор от преди 25 години 

доведоха до непрекъснато растяща конкуренция между 

традиционни и извънмагазинни търговски оператори и до 

тяхното взаимодействие с куриерските фирми1. Актуал-

ната икономическа среда, повлияна от процесите на бър-

за глобализация и агресивно навлизане на интернет в 

стопанския и социалния живот на обществото, спомагат куриерските услуги 

и извънмагазинните форми на търговия на дребно да се развиват с бързи 

темпове, главно поради ръста при електронната търговия и разширяване 

границите на обхвата на фирмената дейност. 

Целта на студията е да разкрие теоретични аспекти на извънмагазинната 

търговия и куриерските услуги като елементи на националните и регионални 

измерения на търговията и транспорта и въз основа на анализ на тяхната дей-

                                      
1
  Студията е част от цялостно научно изследване (НПИ – 116/2014), финансирано със 

средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ИУ – Варна за научни изследва-

ния.  



188 

ност да систематизира възможности за развитието им общо за страната и на 

територията на област Варна, както и в контекста на тяхната взаимнообвърза-

ност и взаимно влияние с новите информационни технологии. Постигането на 

тази цел предполага решаването на следните основни задачи:  

1. Разкриване на теоретични аспекти на извънмагазинната търговия и 

куриерските услуги. 

2. Анализ на дейността на извънмагазинните търговци на дребно и на 

фирмите, специализирани в куриерски и пощенски дейности в Република 

България и област Варна. 

3. Систематизиране на възможности за развитието на извънмагазинна-

та търговия и куриерските услуги и по отношение на тяхната интеграция с 

модерните дигитални технологии. 

Обект на изследването са икономическите дейности на извънмагазин-

ната търговия на дребно, пощенските и куриерските услуги в Република 

България и област Варна, а като предмет на изследване е тяхното състояние 

и развитие за периода 2004 - 2013 г. 

С оглед провеждане на изследване с практическа значимост ще бъдат 

приложени методи на сравнителния и динамичния статистически анализ, 

графичен метод, систематизация, абстракция, обобщение и други традици-

онни научноизследователски методи на икономическия анализ. Изследване-

то е реализирано с помощта на официални статистически данни по групира-

ни икономически дейности (търговия на дребно, извършвана извън магазини 

и пощенски и куриерски дейности) на национално ниво и на регионално 

равнище за област Варна. 

Предвид динамиката в развитието на двата бранша, които са обект на 

изследователски интерес, следва да отбележим ограничителното условие, 

съпътстващо аналитичните процеси, а именно невъзможността емпиричният 

информационен масив да отрази с максимална степен на актуалност всички 

икономически тенденции, които реално протичат в сферата на извънмага-

зинната търговия и куриерските услуги. Независимо от поставеното ограни-

чение разработката се отличава с подчертана актуалност в приложен аспект, 

предвид значението на модерните подходи в търговията и обслужването при 

новите реалности.  
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Глава първа. Теоретични аспекти на извънмагазинната търговия 

и на куриерските услуги 

 

1.1. Извънмагазинната търговия – същност и видове 

В еволюционния процес на развитие на пазарната структура все по-

нарастваща роля придобиват извънмагазинните форми на търговия, което е 

обусловено от тяхното непрекъснато разрастване и усъвършенстване. На 

настоящия етап пазарната среда се формира от разнообразни локални, реги-

онални, национални и чуждестранни компании, прилагащи традиционни и 

иновативни търговски техники, технологии и организация с високо развити 

дистрибутивни системи и атрактивно ценообразуване за привличане и лоял-

но задържане на потребителския интерес. Паралелно в този процес се дораз-

виват и разширяват и формите на извънмагазинна търговия. Някои от тях се 

появяват на родния пазар едновременно или с малко закъснение с тяхното 

възникване по света (електронни и мобилни продажби). Други настъпват в 

местната среда изцяло като привнесена дългогодишна чужда традиция и 

опит (телемаркетинг, директни продажби, каталожна търговия). Трети като 

стратегия на възраждане на по-рано прилагани, но загубили постепенно сво-

ята популярност форми на търговия, осъществявана посредством модерни 

търговски автомати (вендинг търговия). 

Търговията на дребно извън магазини обхваща препродажбата без 

преработване на нови и употребявани стоки на открити щандове и пазари, 

чрез поръчки по пощата, по домовете, чрез автомати за продажби и други за 

широк кръг потребители за лично или за домакинско потребление и употре-
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ба2. По този начин като класификационен критерий се прилага начинът на 

продажба на стоките и от неговия обхват се изключва търговията на дребно, 

извършвана в специализирани и неспециализирани търговски обекти. Про-

дажбите извън магазини са традиционен метод за продажба, свързан с пред-

лагането на продукти и стоки на открити щандове и пазари, което е елемент 

на културната идентичност на национално и регионално ниво, свързана с реа-

лизацията на продукти, създадени от ръчния човешки труд и основно селс-

костопански произведения. Допълнително, търговията извън магазини, осъ-

ществявана като „каталожна и с поръчки по пощата има историческо развитие 

колкото магазинната търговия“3 и едновременно с нея се развива и еволюира 

непрекъснато в актуални към времето и технологиите форми. При това по-

новите форми, които се развиват, поддържат иновативния потенциал на тър-

говията на дребно извън магазини и са поле за предприемаческа активност и 

могат да бъдат генератор на алтернативна икономическа заетост. 

Във връзка с многообразието от форми, под които се осъществява из-

вънмагазинната търговия на дребно, формулираме следното ограничително 

условие, касаещо направените в разработката коментари, а именно, че ще 

бъдат валидни и значими за определени форми на търговия, осъществявана 

извън търговски обекти, докато за други те ще бъдат несъвместими и взаим-

но изключващи се. При това положение направените обобщения следва да 

бъдат приемани единствено в тяхната конкретика, обвързана с формата, за 

която се отнасят, а не задължително като общовалидни за всички форми на 

извънмагазинен обмен. 

Също така можем да определим някои от най-новите форми, под които 

се осъществява търговията на дребно извън магазини, като постмодерен 

търговски обмен, който е функция на едновременното развитие и разраства-

не на електронно-комуникационните технологии и обслужващата роля на 

куриерските и пощенските услуги, които са значими детерминанти за про-

                                      
2
  Вж. по-подробно: Metadata  Статистическа класификация на икономическите дейнос-

ти за Европейската общност (NACE Rev. 2). // RAMON (Reference And Management 

Of Nomenclatures): Eurostat's Metadata Server. <http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/index. 

cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC> (25.07.2015). 
3
  Varley, R. Retail Product Management. Taylor & Francis Ltd, Abingdon, Oxfordshire 

OX14 4RN, United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland, 2001, р. 192. 
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съществуването и еволюцията на двете бизнес дейности. Високата степен на 

корелираност между тях е сигнал за степента на обвързаност и взаимна 

обусловеност, тъй като извънмагазинният обмен в неговите най-нови елект-

ронни форми не може да се реализира без посредничеството преди и след на 

транспортната функция, нито транспортната дейност на продукти може са-

моцелно да изпълни своята икономическа задача. Така посредством висока-

та координация и интеграция между извънмагазинната търговия на дребно и 

куриерските и пощенските дейности могат да се постигнат значима ресурсна 

ефективност и икономии от мащаба на дейността. 

През годините на прехода към пазарна икономика търговията на дребно 

извън магазини се развива и като концепция за източник на допълнителни 

трудови доходи, но за много лица тя се превръща в основен източник на раз-

полагаем паричен ресурс. Това може да предизвика известна раздробеност на 

търговията на дребно, осъществявана извън магазини, която е разпръсната в 

множество независими предприятия със сравнително ниски продажбени обо-

роти. Допълнително тя стимулира склонното към риск предприемаческо по-

ведение на малки и независими нововъзникващи иновативни стопански аген-

ти. Едновременно с това може да бъде и елемент на конкурентната стратегия 

на по-големите пазарни участници, които постепенно изчерпват наличния 

потенциал за подходящо географско локализиране на традиционни магазини 

и обекти на търговски вериги. В подобна ситуация алтернатива за достигане 

до нови клиенти се явява някоя от формите, под които се осъществява търго-

вията извън магазини. Това пренася полето на конкурентната борба на още 

едно ниво, където съревнованието е не само между търговци от една форма на 

продуктова специализация, а и между каналите, по които те осъществяват 

своето предлагане на крайните клиенти. Посредством усложняването на фор-

мите за продуктово разпространение могат да бъдат обхванати все по-голям 

кръг от потребители. Дори могат да бъдат достигнати клиенти извън нацио-

налните граници, така както е при електронната търговия, която е силно зави-

сима от обслужващата дейност на куриерските и пощенските организации. 

Същевременно проблем за коректната икономическа интерпретация 

представлява и начинът за формиране на статистическата отчетност, при която 

класифицирането на дадено предприятие към търговията на дребно извън мага-
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зини ще се осъществи, при условие че това е белег на основната им дейност и 

посредством тази дейност се формира преимуществен дял от техните продаж-

бени приходи. При това положение, ако дадено търговско предприятие осъщес-

твява основно конвенционален обмен в търговски обект или дори посредством 

верига от обекти и допълва своята дейност посредством електронна търговия, 

това няма да бъде отразено в статистическата отчетност за извънмагазинната 

търговия на дребно. Въпреки това, на микрониво репрезентативните агенти на 

крайния обмен разполагат с информация по отношение на приноса на всеки 

един канал за продуктова реализация в общите продажби от търговската дей-

ност на фирмата и са способни да насочват допълнителни ресурси към тяхното 

стимулиране и разрастване или обратно към задържане или дори редуциране. 

Търговията, реализирана извън традиционни магазини, може да бъде 

определена и между две крайни форми на осъществяване, от една страна 

това е високо персонализираната лична и директна продажба, а от друга –

напълно автоматизирани електронни и вендинг продажби. Това определя 

изключително широкото многообразие от форми, под които обменът, из-

вършван извън търговски обекти, може да бъде провеждан. В полето на из-

вънмагазинната търговия включваме търговията на открити пазари, ката-

ложната, хоумшопинг, електронната, вендинг и друга търговия, която търпи 

непрекъснато усъвършенстване и поява на нови, по-агресивни форми на 

директни продажби, а също и такива, осъществявани с помощта на съвре-

менните информационно-комуникационни технологии. От една страна ди-

ректните продажби определят като водещ момент ролята и умението на ан-

гажираните с продажбите да осъществят личния търговски контакт и да пре-

зентират продукта. Така комплексното продажбено изживяване и възмож-

ността за активна комуникация между клиент и търговец създава множество 

предпоставки за удовлетворяване на възникнали възражения и достигане до 

успешно приключване на продажбата. От друга страна директният марке-

тинг, реализиран посредством продажбите по пощата, телемаркетинга и т.н., 

позволява да се предлагат уникални, високо стандартизирани или масови 

продукти, което не изисква специфичен продажбен контакт, а усилия, свър-

зани с агресивното презентиране и еднопосочното информационно прена-

сищане. Това понякога може да обуслови и по-рисковото възприемане на 
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извънмагазинните форми на продажба от потребителите. Основното съоб-

ражение за това се предопределя от честата липса или невъзможността за 

реален контакт със закупуваната стока и нейното получаване в един бъдещ 

момент, което е свързано с определена степен на несигурност и в пряка ре-

лация с коректността на редица други участници и степента, в която те из-

пълняват своите услуги и дейности в процеса на продуктова дистрибуция. 

Това е и основно съображение днес извънмагазинната търговия да се възп-

риема от потребителя като по-рискова в сравнение с традиционните мага-

зинни продажби4.  

В най-общ план сравнителната съпоставка на принципните различия 

между магазинната и извънмагазинната търговия на дребно посочва, че и 

двете форми притежават множество предимства и съпътстващи слабости, 

които следва да бъдат взети предвид при избора на форма, по която да се 

осъществява продуктов обмен (табл. 1).  

Таблица 1 

Общо сравнение между магазинна и извънмагазинна търговия5 

Магазинна търговия Извънмагазинна търговия 

Продуктова презентация 

Реална (физическа) продуктова презента-

ция 

Визуална (образна) презентация или в оп-

ределени случаи и посредством мостри или 

директно предлагане на продуктите 

Търговска среда 

Организиране и управление на търговска-

та среда за позициониране 

Трудно създаване на търговска атмосфера, 

въпреки че виртуалната среда и аудиовизуал-

ните елементи могат да подпомогнат процеса 

Ценообразуване 

Гъвкаво ценообразуване, ценова види-

мост, трудно ценово сравнение 

Лесни ценови сравнения, трудна ценова про-

мяна при използване на печатни медии (нап-

ример при каталожната търговия). Конкурен-

тно ценообразуване – икономия на оператив-

ни разходи за поддържане на атрактивна 

търговска среда и равнище на обслужване 

                                      
4
  Вж. по-подробно: Van den Poel, D.,  J. Leunis. Consumer Acceptance of the Internet as a 

Channel of Distribution. // Journal of Business Research, 1999. №45 (March), pр. 249-256. 
5
  Адаптирано от: Varley, R. Retail Product Management. Taylor & Francis, Abingdon, 

Oxfordshire OX14 4RN. United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland, 2001, p. 193. 
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Търговско обслужване 

Директно клиентско обслужване Неперсонифицирано, индиректно обслуж-

ване, богато информационно обезпечаване 

Удобство 

Ниско ниво на удобство, зависещо от ин-

дивидуалните обстоятелства 

Относително високо ниво на удобство 

Доставка на продукта 

Незабавна доставка Отложено получаване на продукта с оглед 

на времето за обработването на поръчката и 

организирането на доставката 

 

Посочените специфични особености ни позволяват да обобщим, че ус-

пешната търговска стратегия изисква прилагане на омниканален подход за 

продуктова реализация, гарантиращ оптимално оползотворяване на шансове-

те на средата и силните страни на всяка една от формите на търговски обмен. 

Това определя търговията на дребно извън магазини като широко и 

разнообразно поле за бизнес дейност на различни по мащаб и стокова спе-

циализация агенти на обмена, прилагащи една или повече от отделните раз-

новидности на извънмагазинна търговия на дребно (табл. 2). Същевременно 

и значителна част от традиционната и модерната търговия, осъществявана в 

търговски обекти, допълва своята дейност чрез предлагането на извънмага-

зинни форми на обмен. Посредством тази надстройка се търси по-широк 

клиентски обхват и алтернативи за продажбен контакт. По този начин на 

практика се реализира концепцията за омниканална търговия.  

Извънмагазинната търговия се основава върху проактивното поведе-

ние на агента на обмена, който се опитва да привлича клиенти посредством 

тяхното достигане в най-разнообразни локации и продажбени ситуации. 

Отделно липсата на собствена търговска зала не означава, че тези агенти не 

разполагат с подходяща търговска инфраструктура, където могат да бъдат 

трайно локализирани, включително и когато съществуват във виртуална 

електронна среда на интернет. Въпреки това оцеляването и успехът на 

днешните търговци се постига посредством идентифициране на конкурент-

но предимство, което като „търговска стратегия включва място, размер, тър-

говски формат, услуга, продуктов асортимент, ценообразуване, промоция, 
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разположение в търговския обект, коопериране и алианси и др.“6. Това озна-

чава, че тези конкурентни предимства се адаптират и за извънмагазинната 

търговия на дребно, като акцентът се пренася върху онези, посредством ко-

ито се постига едновременна отличимост с традиционните магазинни опера-

тори, но и с идентичните пазарни участници. 

Таблица 2 

Особености на отделните разновидности 

на извънмагазинна търговия на дребно 

Разновидност Особеност 

Каталожна търго-

вия (КТ) 

Универсална или специализирана, насочена към широк или по-

тесен кръг профилирани потребителски сегменти. Опростен модел 

за поръчване на продуктите. Хартиените каталози осигуряват огра-

ничена информация, посредством фотографии и текстово описание. 

Електронните каталози имат широки възможности за разпростра-

нение (например на CD, DVD, преносима Flash памет), включване 

на аудиовизуални елементи като продуктови демонстрации и др. 

КТ е със сравнително добре изградена организация за доставка на 

поръчаните продукти. Работи се със сравнително малко на брой 

доставчици/производители на продукти. Слаба ценова адаптивност 

и възможности за ценови промени
7
 

Хоумшопинг Насоченост към потребители с разполагаем паричен ресурс, но 

ограничени по време потребители
8
. Осигурява богат информацио-

нен поток, използван в процеса на демонстриране на предимствата 

и възможностите на широка номенклатура от продукти. Потреби-

телите отделят най-много време за този вид пазаруване. Основно в 

даден момент се демонстрира само по един продукт
9
 

Електронна търго-

вия 

Изключително широки възможности за аудио-визуално представя-

не и демонстриране на продуктите. Гъвкавост на ценообразуването 

и ценовите стимули, улеснено ценово сравнение и съпоставимост 

на предлаганото обслужване 

Вендинг търговия Автоматът на самообслужване е устройство, позволяващо на пот-

ребителя да получи срещу заплащане на принципа на самообслуж-

                                      
6
  Manrai, L. A., A. K. Manrai, D. N. Lascu. Retailing in transformation economies of Poland 

and Romania: A comparative analysis. // Journal of marketing channels, 2012, №12, р. 289. 
7
  Palmer, J. E. Electronic commerce in Retailing: Differences across retail formats. // The 

information society, 1997, №13, р. 84. 
8
  Вж. по-подробно: Varley, R. Цит. съч, с. 192. 

9
  Вж. по-подробно: Palmer, J. E. Цит. съч., с. 84-85. 
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ване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен 

характер
10

. Ключовото разграничение спрямо останалите форми на 

обмен е автоматизираното самообслужване, което включва всеки 

един от етапите на избор, заплащане и получаване на продукта 

Търговия на от-

крити пазари 

Тази група обхваща традиционната търговия на дребно с всякакъв 

вид нови и употребявани стоки на открити щандове, подвижни сер-

гии, разположени на пазари или на други определени места за търго-

вия, като част от уличната мрежа на населените места и извън тях. 

Възможно е формиране на стокова специализация на предлагането, 

но тя е с малка широчина и дълбочина на асортимента, както и с не 

голям размер на поддържания запас. Ценово адаптивна. Отличава се 

с директен стоково-паричен обмен в мястото на продажбата 

 

Логично извънмагазинната търговия има множество предимства и не-

достатъци, като следва да подчертаем с особена важност нейното ориенти-

ране към предлагането на удобствата на мястото и времето за осъществява-

нето на търговския обмен. При нея се формират широки възможности да се 

предлагат продукти със специфични характеристики и на тесен кръг хомо-

генни групи от потребители. При все това търговията, осъществявана извън 

търговски обекти, е с изключително разнообразна стокова специализация и 

посредством нея могат да се реализират почти всички видове потребителски 

продукти. Голямата широчина и дълбочина на предлаганите стокови асор-

тименти е предизвикана от начина на предлагане на продуктите, които при 

определени форми на извънмагазинен обмен се основава на мостри, катало-

зи и други визуални средства за представяне на продуктите. В тази връзка 

много често е възможно даден продукт, който се предлага, да не бъде нали-

чен в звената на веригата за разпространение, а да бъде обект на предстоящо 

производство и доставка в рамките на договорен срок. Проблемът с налич-

ността на продуктови запаси може да бъде разрешен посредством осигуря-

ването на достъп на клиента до информация, относно разполагаемите коли-

чества от даден продукт в реално време, така както това е приложимо при 

много електронни търговци.  

 

                                      
10

  Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговс-

ките обекти чрез фискални устройства. В сила от 01.01.2007 г. // Министерството на 

финансите. // ДВ, №106, 2006, посл. доп. ДВ, №54, 2015 <http://lex.bg/ 

bg/laws/ldoc/2135540645> (12.08.2015). 
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Следователно извънмагазинната търговия ще бъде основен канал, за да 

се достигне до онези потребители, които не са осигурени с подходяща тър-

говска инфраструктура, живеещи в по-малки или отдалечени населени мес-

та. Едновременно с това тя е насочена и към удовлетворяването на потреби-

телското търсене на определена група потребители, чието пазарно поведе-

ние не се свързва с честа и продължителна посещаемост на търговски обек-

ти или дори такива потребители, които биха търсили дискретност или ус-

ловна анонимност на своето потребителско поведение. Един от основните 

недостатъци на осъществяването на извънмагазинна търговска дейност е 

необходимостта от организирането и управлението на значими по обем и 

стойност складови наличности и свързаните с това по-високи разходи. Нор-

малното протичане на търговския процес изисква поддържането на продук-

тови запаси, обезпечаващи нормалната продажбена дейност.  

Друг проблем при извънмагазинните продажби е и евентуалното раз-

минаване във времето между момента на поръчката, реалната доставка и 

фактическото заплащане на поръчаните или закупените стоки. В тази връзка 

при електронната, каталожната търговия и т.н., може да се работи по техно-

логия, при която първо се поръчват стоките, а заплащането се извършва при 

тяхното получаване. В подобна ситуация на т.нар. метод на „наложен пла-

теж“ има риск от възникване на неплащане и дори допълнителни разходи за 

сметка на агента на обмена. Разбира се съществува и организация, при която 

е наложен методът на авансовото заплащане, но е възможно, при евентуално 

неприемане на стоката от клиента, разходите по организирането на достав-

ката до и от клиента да бъдат изцяло за сметка на търговеца. В подобна си-

туация често възниква и проблемът на несъвпадение на поръчван продукт и 

реално изпълнена доставка, както и несъответствие на особеностите на по-

лучения продукт с предварително формулираните очаквания.  

Друг момент е свързан със законовото право на потребителя на рекла-

мация, което е изключително комплицирано в ситуации на неперсонифици-

рана или извънмагазинна търговия, тъй като чл. 125 (1) от ЗЗП11 определя, 

че рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от 

                                      
11

  Закон за защита на потребителите. // ДВ, №99, 2005 , посл. изм. и доп. ДВ, №61, 2014.  

<http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678> (30.07.2015). 
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него лице, като според чл. 127 (1) това се осъществява през цялото работно 

време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услуга-

та, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от 

търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските 

обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява 

подобна търговска дейност, като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. 

Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи из-

цяло на потребителя.  

Подобно положение създава изключителни трудности при почти всич-

ки форми на извънмагазинна търговия, където информацията за мястото или 

адреса на подаване на рекламацията може да доведе до значителни разходи 

за потребителя. Нещо повече, в ЗЗП е уредено и изричното изискване за ус-

ловията, под които придобитият продукт може да бъде върнат на търговеца  

като право на отказ от договора. Извънмагазинната търговия е силно зави-

сима от организацията на този процес, тъй като той е право корелиран със 

степента на удовлетвореност и доверието, което клиентът ще изгради към 

агента на обмена още преди получаването на стоката. Това е така, защото 

ако потребителят, който очаква даден продукт, е информиран относно въз-

можността без сериозни разходи да се откаже или върне продукта, то това 

би повлияло на неговата склонност да извършва покупки от разстояние и 

извън търговския обект. 

Информационният лаг (при електронната, каталожната и други извън-

магазинни форми на търговия) при комуникационния обмен е друг момент, 

който може да предизвика слабости на продажбената ситуация. При асинх-

ронната комуникация, отправен от клиента въпрос може да отнеме значите-

лен за него период от време за получаване на отговор. Следователно  качес-

твото и скоростта на информационния обмен е ключов момент за успешната 

извънмагазинна търговия. За да се разреши този проблем, агентите на раз-

мяната поддържат в режим 24/7 канали за синхронна и асинхронна комуни-

кация (колцентрове, онлайн чат и форуми, SMS известяване, електронна и 

конвенционална поща и т.н.). 

Друг важен акцент за извънмагазинната търговия е възможността за 

сравнимост в нивото на обслужване, което особено в електронна среда е 
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високо постижимо. Почти задължителен елемент при електронната търговия 

е формирането на оценка за потребителската удовлетвореност от извърше-

ната покупка – информация, която се натрупва и представя на всички потен-

циални клиенти с основна цел убеждаване в коректността, лоялността на 

търговеца и добросъвестността на прилаганата бизнес практика. Разбира се 

съществуват и дискусионни инструменти (форуми, блогове и др.), при които 

неудовлетворените клиенти отново могат да разпространят информация за 

своето състояние и да получат изява на подкрепа или опровержение на изра-

зеното мнение пред по-широка аудитория, което е трудно реализируемо при 

други форми на търговия. 

Като най-перспективен вариант и с голям потенциал за бъдещо разви-

тие от разгледаните извънмагазинни форми на търговия на дребно приемаме 

електронната търговия, чиято популярност ще нараства все повече в услови-

ята на динамично развиваща се пазарна среда, характеризираща се с интен-

зивна конкуренция между различните търговци по отношение на продукти, 

цени, услуги и изобщо всички елементи на търговския микс.  

Бързото развитие на комуникационните и информационните техноло-

гии, както и широкото разпространение на интернет сред бизнеса и потреби-

телите, създават условия за по-добра организираност на обменните процеси, 

намаляване на времето и цената за тяхното изпълнение. За да разширят своя 

пазарен обхват и да привлекат повече клиенти, търговците създават дифе-

ренцирани предимства пред конкурентите си, прилагайки подходящ бизнес 

модел за електронна търговия. Същевременно, в стремежа си да спестят 

време, усилия и финансови средства, потребителите все по-често се ориен-

тират към извършването на е-покупки. Непрекъснатият режим на работа, 

липсата на ограничения относно локализацията на онлайн магазина, както и 

широките възможности за избор на продукт и продавач, стимулират купува-

чите към реализиране на сделки по интернет. Във връзка с това успешното 

развитие на онлайн търговията зависи в голяма степен от наличието на под-

ходяща правна уредба и защита на интересите на онлайн потребителите, 

подобряване на системите за плащане и доставка, по-активно използване на 

съвременните технологични решения. Поради тази причина в тази студия се 

акцентира върху значимостта на доставката на поръчаните по електронен 
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път стоки, като важен фактор за изграждане на доверие в е-транзакцията и 

повишаване обема на е-продажбите. 

Бързото развитие на интернет, от чисто научен проект за обмен на 

данни между отдалечени в пространството компютри до нова платформа за 

осъществяване на бизнес, съдейства значително за популяризирането и все 

по-честото търсене на стоки и услуги, предлагани от електронните търговци. 

Глобалната мрежа позволява бърз и евтин достъп до желаната информация, 

дава възможност за формирането на нов вид стойност – дигиталната; проме-

ня съществено организацията и технологията на дейността в предприятията. 

Представените характеристики на интернет намират пряко отражение при 

функционирането на онлайн търговията.  

Като съвременна и перспективна форма на търговския бизнес е-

търговията непрекъснато еволюира и се обогатява, включвайки в своя обсег 

нови дейности, технологии и приложения. Асоциацията за електронна тър-

говия в Обединеното кралство (The Electronic Commerce Association of the 

UK - ECA) я определя като „правене на бизнес по електронен път в рамките 

на разширеното предприятие (across the extended enterprise)“12. При тази де-

финиция се акцентира предимно върху широката област на действие на е-

търговията, включвайки почти всички бизнес дейности: от тези, осъществе-

ни чрез обикновен телефон, до операциите, реализирани чрез интернет.  

През 1996 г. Р. Калакота и А. Уинстън разкриват същността на това 

понятие в по-тесен аспект. Под електронна търговия те разглеждат „покупка 

и продажба на информация, продукти и услуги чрез компютърни мрежи“13. 

Авторите ограничават и уточняват нейния обхват и съдържание. У. Делоун 

и Е. Маклийн стесняват още повече границите й, дефинирайки я единствено 

до прилагането на интернет при осъществяването на обмена. Според тях 

„електронната търговия се определя като използването на интернет за улес-

няване, обработка  и изпълнение на бизнес транзакциите. Бизнес транзакци-

ите обхващат взаимодействието между продавача и купувача относно раз-

                                      
12

  Till, R. Electronic Commerce in Europe. <http://www.ercim.eu/publication/Ercim 

_News/enw30/till.html> (14.08.2014). 
13

  Kalakota R., A. Whinston. Frontiers of  Electronic Commerce. USA: Addison-Wesley 

Pub., 1996, p. 1. 
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мяната на стоки или услуги срещу пари“14. Представена в този вид, е-

търговията без никакви съмнения се явява директна алтернатива на конвен-

ционалната търговия.  

У нас в Националната стратегия за електронна търговия, одобрена от 

Министерския съвет на Република България през 2000 г., е-търговията е 

представена като „непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез 

които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуря-

ване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сфе-

рата на дейност, отрасъла, държавата и др.“15. Подобна дефиниция произти-

ча от допускането, че е-търговия може и трябва да се осъществява във всич-

ки сфери и на всички равнища в националната икономика, което разширява 

многократно нейния обхват.  

Интерес представлява и възприетото от Евростат определение за елек-

тронната търговия, според което тя обхваща „продажбата или покупката на 

стоки или услуги, независимо дали са между предприятия, домакинства, частни 

лица или частни организации, чрез електронни транзакции, извършени посред-

ством интернет или други компютърни мрежи“16. Следователно в посоченото 

понятие се включва поръчването по електронен път на стоки и услуги, при кои-

то плащането и доставката може да се реализира както онлайн, така и офлайн.  

Представените разнородни дефиниции разкриват сложното и многоас-

пектно съдържание на термина „електронна търговия“. Въз основа на из-

вършения кратък теоретичен обзор можем да обобщим, че електронната 

търговия представлява осъществяване на обменни процеси по електронен 

път между участниците в бизнес транзакциите. По този начин различните 

участници взаимодействат помежду си онлайн във връзка с изследване на 

пазара и събиране на информация, отправяне на заявки, извършване на про-

дажби и следпродажбено обслужване чрез интернет. „Интернет е почти иде-

                                      
14

  DeLone, W., E. McLean. Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone & 

McLean  Information Systems Success Model. // International Journal of Electronic 

Commerce, 2004, Vol. 9, № 1, pp. 31-32.  
15

  Бизнес в интернет. <http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/mainframe.html? 

target=chapter3.html&title=3> (27.08.2014). 
16

  Eurostat, Glossary: E-commerce. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ 

index.php/Glossary:E-commerce> (27.08.2014). 
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алният пазар, защото информацията се пренася мигновено и купувачите 

могат да сравняват предложенията на продавачите от цял свят, което води 

до силна ценова конкуренция, свиване на продуктовата диференциация, на-

маляване лоялността към определена марка“17. 

В тази насока е целесъобразно да се посочат и основните ефекти от 

навлизането на интернет в търговската дейност на фирмите, изведени от П. 

Лейланд, П. Бертон и Ж. Бертон18: 

• Елиминиране на разстоянията – значението на разстоянието между 

пазарните агенти в сделката става все по-маловажно. Съвременните развити 

технологии, включително интернет, позволяват реализиране на лесна и бър-

за комуникация между пространствено отдалечени субекти. Предимство се 

явява възможността за дигитализация на продуктите, при която се осъщест-

вява безпроблемна доставка, независимо от местоположението на клиента. 

• Хомогенност на времето – преодолява се един от съществените 

проблеми в търговската дейност – сезонността и ограничението относно 

работното време на обектите. Денонощният режим на работа всеки ден през 

годината създава значителни удобства на купувачите. Същевременно атем-

поралната същност на виртуалните пазари позволява реализиране на повече 

продажби, без да се изисква постоянно физическо присъствие на продавач. 

• Ирелевантност на местоположението – за разлика от конвенцио-

налната търговия, където локализацията на обекта има решаващо значение 

за успешната търговска дейност, при новите условия местоположението 

изгубва своята икономическа сила и важност. То отстъпва място на все по-

голямото внимание, което се отдава на клиентите. 

Посочените ефекти от прилагането на интернет в дейността на пред-

приятията очертават възможностите за формиране на нова глобална иконо-

мика, задвижвана от комуникационната техника и информационните техно-

логии, основана на „информацията“ и управлявана от „знанието“. Но наред 

със значителните предимства, които предоставя развитието на онлайн тър-

говията, следва да се има предвид и наличието на редица бариери, възпре-

                                      
17

  Сълова, Н. Търговски мениджмънт. Варна: Наука и икономика, 2010, с. 91. 
18

  Leyland, P., P. Berthon, J. Berthon. Changing channels: the impact of the Internet on 

distribution strategy. // Business Horizons, March-April 1999, Vol. 42, №2, pp. 20-21. 
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пятстващи превръщането на електронната търговия в глобален процес. Ос-

новните фактори, явяващи се пречка за бързо и успешно разпространение на 

тази съвременна форма за осъществяване на продажби в световен мащаб, са 

подходящо представени от С. Нолън. В обобщен вид тя откроява четири 

фундаментални фактора, които ограничават по-широкото приложение на 

електронната търговия. Към тях се отнасят: наличие на достъп до мрежата; 

изграждане на потребителско доверие при осъществяването на онлайн сдел-

ки, тъй като финансовите транзакции и тези, засягащи персоналната инфор-

мация, поставят потребителя в ситуация на уязвимост и риск; логистика, 

отнасяща се предимно до физическото придвижване на поръчаните онлайн 

стоки до купувача; правна уредба и данъчна политика на различните стра-

ни19.  

Целесъобразно е е-търговците да познават и добре да обмислят влия-

нието на посочените по-горе фактори върху дейността си, за да решат в как-

ва насока ще усъвършенстват или променят своя бизнес. Всеки от тях без-

спорно е важен и значим, но за постигане на главната цел на разработката 

следва да насочим вниманието си към логистиката и по-конкретно към дей-

ностите, свързани с доставката на стоките, закупени от потребителите по 

електронен път. Във връзка с това е необходимо да се уточни, че отчитайки 

широкия обхват на термина „доставка“, който в обобщен вид включва всич-

ки дейности, свързани с изпращането, транспортирането и фактическото 

предоставяне на продукта на всеки от участниците в дистрибуционната ве-

рига, за целите на това изследване се поставя ограничение в посочения об-

хват, като под доставка се разглежда директното придвижване на стоката от 

онлайн търговеца до крайния потребител.  

Предимствата и удобствата, предоставяни от електронната търговия, 

се разкриват най-пълно при реализацията на т.нар меки продукти, които 

имат възможността да се дигитализират и лесно да се предават по мрежата. 

По този начин значително намалява както времето, така и разходите за дос-

тигане на продукта до неговия получател. Все още обаче основната част от 

стоките, които потребителите поръчват онлайн, не са в електронна, а във 

                                      
19

  Вж. по-подробно: Liss, K. Internet & Society 2000 – Globalization of E-commerce. 

<http://hbswk.hbs.edu/archive/1578.html> (25.09.2014). 
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веществена форма. Затова значението на доставката на физическите продук-

ти в рамките на основните функции, които изпълнява е-магазинът, нараства 

съществено.  

Във виртуалното пазарно пространство, където чрез развитието на тех-

нологиите голяма част от класическите бизнес процеси са автоматизирани, 

съществуват ниски транзакционни разходи и свободна конкуренция, достав-

ката на стоката е изключително важна. Още през 1999 г., когато пише за рево-

люцията, която електронната търговия ще предизвика във всички сфери на 

стопанската дейност, П. Дракър подчертава: „При електронната търговия дос-

тавката ще се превърне в единствената област, в която компанията действи-

телно може да се отличи. Тя ще бъде основна сфера на влияние. Фирмите ще 

обменят не това, което произвеждат, а това, което могат да доставят на купу-

вача“20. Подкрепяме напълно изложеното твърдение, което остава валидно и 

към настоящия момент. Е-търговците, предлагащи безплатна доставка или 

такава на по-ниска стойност, са предпочитани от потребителите. Те заемат по-

благоприятна пазарна позиция спрямо конкурентите си и успяват да привле-

кат повече купувачи, възползвайки се от това важно предимство.  

В обобщение могат да бъдат изведени следните основни изводи: 

Първо, извънмагазинните форми на търговия на дребно, които нами-

рат своето място в съвременната стопанска практика, са: електронни и мо-

билни продажби, телемаркетинг (хоумшопинг), директни продажби, вен-

динг и каталожна търговия и др.  

Второ, ролята и значението на извънмагазинните форми на търговия на 

дребно за стопанството ще продължават да нарастват в условията на циклич-

но икономическо развитие и ще предизвикват стимулиращо развитие на онези 

пряко и косвено обвързани дейности в каналите за продуктова реализация. 

Теоретичният обзор на същността и видовете извънмагазинна търго-

вия следва да бъде развит и в контекста на значението и особеностите на 

куриерските услуги. 

 

 

 

                                      
20

  Drucker, P. Can the E-business execute deliveries? // The Economist, 1999, №9, pp. 25-30. 
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1.2. Значение и особености на куриерските услуги 

Куриерските услуги налагат своето присъствие в икономическия жи-

вот като обективна необходимост за обществото, която кореспондира с ре-

дица фактори, актуални в съвременните условия, основните от които са раз-

витието на информационно-комуникационните технологии и утвърждаване-

то на извънмагазинната и в частност най-вече на електронната търговия. От 

тази гледна точка дейността на куриерите често опосредства връзката между 

производители, търговци и клиенти в широкоспектърен план, тъй като всяка 

от контактните точки между стопанските субекти, интегрална част от вери-

гата на доставки, в даден момент контролирано допуска куриерските фирми 

в обсега на своята дейност.  

При изследване на значението на куриерските услуги следва да бъде 

приложен диференциран подход, който да отрази тяхната роля за крайните 

клиенти, за които е характерно, че стоките напускат сферата на обращение и 

преминават в сферата на потребление, но акцентът следва да бъде поставен 

върху т. нар. организации потребители, които купуват големи количества от 

основната номенклатура на продукцията или единични стандартизирани, как-

то и уникални бройки за междинно потребление. Такива са производителите, 

търговците, дистрибуторите, държавните институции, нетърговските органи-

зации, тоест тези стопански субекти, формиращи потребление в рамките на 

икономическата система, което според разширената концепция за производс-

твото, възприета от модерната статистика, включва сектори като: селско и 

горско стопанство; индустрия, в т.ч. промишленост, строителство и некорпо-

рирани дейности на домакинствата и услуги, в т.ч. транспорт, съобщения, 

търговия, наука и образование, култура, изкуство, здравеопазване и др.21 

Модерното общество декларира високи нива на социална отговорност, 

която налага измерването на система от показатели за социална ефектив-

ност, съпоставяща социалния ефект с ресурсите и разходите за неговото 

осигуряване. С особена значимост за постигане на социални резултати, като 

повишаване на благосъстоянието на населението, подобряване на потребле-

                                      
21

  Вж. по-подробно: Класова, Св. Размисли върху терминологията в съвременната мар-

кетингова теория. <http://web-archive-bg.com/page/382431/2012-10-07/http://www.bam. 

bg/ravda2004/Klasova_Svobodka.htm> (18.06.2015).  
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нието, подобряване на условията за обслужване, на жизнената среда и пр., 

можем да откроим и приноса на куриерските услуги. Основните показатели, 

които дават оценка на социалната ефективност в сферата на търговията мо-

гат да се адаптират към особеностите на куриерските услуги и да се обобщят 

в две основни групи: първата група включва показатели за задоволяване на 

потребителското търсене и потребностите на населението от куриерски ус-

луги; втората група измерва показатели, отразяващи разходите на време на 

населението за получаване на услугата. В тази връзка можем да твърдим, че 

куриерските услуги съдействат за повишаване на удовлетвореността на на-

селението и за редуциране на времето за обслужване на крайния потреби-

тел22.  

Социалната ефективност на куриерските услуги можем да свържем с та-

зи, характерна за търговията, но в контекста на извънмагазинните продажби и 

най-вече с реализираните от електронната, мобилната, каталожната и телеви-

зионната (хоумшопинг) търговия, предвид участието на куриерите при осъ-

ществяване доставката на избраните от клиента артикули. В симбиоза със 

съвременните търговски практики куриерските фирми утвърждават своя при-

нос към обществото, като повишават оценките на агентите на обмена по от-

ношение на показателите за задоволяване на потребителското търсене и пот-

ребностите на населението със стоки и търговски услуги и допринасят в из-

вестна степен за намаляване на разходите на време за покупка на стоки23. 

Независимо, че крайните потребители са особено важни за куриерски-

те фирми, най-голям потребител на техните услуги е бизнесът като цяло. 

Както навсякъде, и у нас има превес на бизнес клиентите над индивидуални-

те потребители. От тях най-много са от сектора на производството, следвани 

от търговията и услугите24. 

За организациите потребители куриерите създават определен комфорт 

от гл. т. на изпълнението, когато материалните потоци имат сравнително нис-

ки параметри на съотношението „тегло-обем“, съществуват ограничения във 

                                      
22

  Адаптирано по: Сълова, Н., В. Димитрова. Организация и технология на търговията. 

Варна: Наука и икономика, 2002, с. 396-399. 
23

  Пак там, с. 396-399. 
24

  Оцетова, А., Кр. Ениманев. Фактори за избор на куриерски оператор. // Научни тру-

дове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 5.1, с. 111. 
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времевия диапазон  при лансиране на несистематични или еднократни пратки, 

при необходимост от директна насрещна платежна активност (наложен пла-

теж), при необичайна крайна точка на адресиране, при осъществяване на до-

кументооборот, при необходимост от осигуряване на специални условия за 

опазване на количествените и качествените характеристики на продукта, как-

то и когато предмет на дейността на фирмата са извънмагазинните продажби, 

в т.ч. телевизионни (хоумшопинг), интернет, мобилни и каталожни. 

На тази основа много фирми се възползват от предимствата на аутсор-

синг подхода, който е икономически ефективен и редуцира както финансови-

те разходи, така и тези на време за осъществяване на транспорт, съхранение и 

обработка на пратките. В този контекст куриерите в съвременното общество 

променят ролите на останалите участници в процесите на обмена, като огра-

ничават функциите на традиционните дистрибутори, които предлагат транс-

портни и складови операции, но не могат да се конкурират по отношение на 

бързината, асортимента от допълнителни услуги и адаптивността, което нала-

га познаването на някои съществени особености, присъщи на куриерските 

услуги. Характерната специфика, която отличава куриерските фирми от оста-

налите участници на пазара, им позволява да отстояват позиции в конкурент-

ната борба и да допринасят за постигане на оптималност по отношение на 

разходите както за крайните потребители, така и за организациите купувачи. 

Във връзка с дефинирането на клиентите на куриерските фирми мо-

жем да откроим една особеност, която се определя от посредническата им 

роля във веригата между две страни по сделката, които са едновременно 

техни клиенти на входа и на изхода на системата, тоест от едната страна е 

изпращачът, а от другата е получателят. Всеки от тях със своите икономи-

чески цели, които куриерът трябва да съблюдава в хода на работния процес. 

На тази основа може да се очаква сблъсък на интереси, който да постави в 

неблагоприятна позиция куриерската фирма, която обикновено не се отли-

чава с особена пазарна мощ, предвид мащабите на стопанските единици, 

които оперират в бранша. Те са предимно малки и средни фирми, не се 

адаптират към новите процеси25 или в много случаи трудно реагират на 

                                      
25

  Haywood, S. An Assessment of the Impact of the Skills Development Act (97 of 1998) on 

South African Courier Companies (Thesis). // University of Johannesburg, March 2004, p. 5. 
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промените поради ограничените финансови ресурси, които лимитират въз-

можностите за оказване на подкрепа за провеждане на научни изследвания, 

въвеждане в експлоатация на иновативни решения и практики, в следствие 

на което се ограничава множеството от решения, водещи до насърчаване на 

фирмената конкурентоспособност.  

Една от особеностите в дейността на куриерските фирми можем да 

свържем с факта, че обикновено те не разполагат със собствен подвижен 

състав26. Транспортът често е ангажимент на самонаети лица, които разпо-

лагат с подходящо превозно средство, то се оборудва за нуждите на извърш-

ваните услуги, ако те се отличават с определена специфика, която не позво-

лява пратките да бъдат пренасяни със стандартни автомобили, самолети, 

вагони, контейнери и съответно могат да бъдат брандирани с отличителните 

знаци на компанията. От икономическа гледна точка именно тези участници 

генерират най-големите преки разходи за куриерския бизнес, което налага 

търсене на допълнителни източници за акумулиране на приходи от един 

работещ бизнес формат.  

Важна специфика в бизнеса с куриерски услуги е фактът, че бариерите 

за навлизане в бранша не могат да бъдат оценени като съществени27, както и 

няма основание да се твърди, че те ограничават навлизането на нови участ-

ници на пазара на куриерски услуги. Лесният достъп до пазара, произтичащ 

от установения уведомителен режим и сравнително ниското ниво на начал-

ни инвестиции разкриват възможности за широкото прилагане на бизнес 

моделът на франчайзинг, който е лесно приспособим и популярен в иконо-

мическата дейност и предприемаческата експанзия на фирми, предлагащи 

пощенски и куриерски услуги. В България има добре наложени и разпозна-

ваеми марки, предлагащи франчайз. Първоначалната инвестиция и месечни-

те такси са ниски, а възможностите за развитие са големи28. 

 

                                      
26

  Brezeziǹski, St., J. Karcz, S. Kot. Costs Optimization of Courier Deliveries. // Economics 

and Management, January 2013, Vol. I, pp. 61-65. <http://www.researchgate.net/ 

publication/ 264934587_Costs_Optimization_of_Courier_Deliveries> (18.06.2015).  
27

  Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., с. 23. 
28

  Франчайзинг на куриерски услуги. <http://franchising.bg/bg/бизнес-идеи/бизнес-

статии/франчайзинг-бизнес-с-куриерски-услуги> (21.06.2015). 
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В следствие на осигурения достъп до пазара динамиката в конкурент-

ната борба достига сериозни равнища и това налага фирмите да търсят под-

ходи, които да ги разграничат в съзнанието на техните потенциални и реал-

ни клиенти. Възможности в тази насока значителна част от водещите кури-

ерски фирми откриват в предлагането на специални решения за отделните 

индустрии. Такъв подход се прилага например при биологични и фармацев-

тични пратки под температурен режим, които поставят строго определени 

изисквания към условията за транспортиране. Според P. Francis те могат да 

се сведат най-общо до29: добре поддържан външен вид; лабораторни уни-

форми; чисти превозни средства, които притежават условия за съхраняване 

на сух лед; охладители за съхраняване на проби; приятелско, професионално 

отношение и демонстриране на уважение към клиентите; ежедневен стре-

меж към задържане на клиентите и своевременно актуализиране на маршру-

тите, когато е приложимо; следва регламентираните от компанията „правила 

на пътя“; съхранява пробите с най-голяма грижа. 

В практиката тези изисквания се конкретизират до следните по-важни: 

контролирането на температурата: замразени (в сух лед, -79°C; от -15 до -

25°С), охладени (2-4°С; 2-8°С) и амбиентни (на стайна температура, 15-

25°С); отчитането и записването на температурата по време на транспорта 

на определен интервал от време с електронни термометри (даталогери) и 

изпращане до клиента по имейл на разпечатка с показанията; използване на 

специални термоконтейнери, които ограничават влиянието на външната 

температура върху пратката; постоянно поддържане на определено количес-

тво сух лед и др. 

Независимо от намеренията на потребителите по отношение на продукта, 

обект на куриерската услуга, обслужващите фирми в тази област налагат своето 

присъствие, което може да се разглежда като резултат на сериозната подчине-

ност на оперативните действия на основните логистични принципи или т. нар. 

„8 правила на логистиката“: нужният продукт, с необходимото качество, при 

необходимото равнище на разходите, доставен на точния клиент, с необходи-

мото количество, в нужното време, на нужното място, при система за обслуж-

                                      
29

  Francis, P. Develop a competitive business strategy engage lab employees in a strategy for 

success. // Lab Management, August 2010, p. 4. 
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ване, разработена за всяка отделна поръчка30. Същевременно куриерите пред-

лагат богат портфейл от платени и безплатни допълнителни услуги, осигуряват 

информационни потоци в реално време относно статуса на пратката, концент-

рират усилия във високи нива на компетентност при превоза на специфични 

продуктови асортименти, разширяват максимално териториалния обхват на 

дейността, отличават се с висока степен на насищане на пазара в национален и 

регионален мащаб, позволяват относително лесен физически и финансов дос-

тъп до своите услуги и пр. На тази основа фирмите в бранша непрекъснато уве-

личават оборотите на конкурентната борба на международно, национално и 

регионално равнище и повишават удовлетвореността на своите клиенти. 

В обобщение могат да бъдат изведени следните основни изводи: 

Първо, значението на куриерските услуги нараства, тъй като те все по-

осезаемо налагат своето присъствие в съвременния стопански живот в тясна 

връзка с утвърдените форми на извъннамагазинната и в най-голяма степен с 

електронната търговия.  

Второ, особеностите на куриерските услуги свързваме със: социалната 

ефективност на дейността, предимствата на аутсорсинг подхода, посредни-

ческата им роля между страните по сделката, липсата на собствен подвижен 

състав, ниските бариери за навлизане в бранша, широкото прилагане на биз-

нес модела на франчайзинг, специализацията в предлагането и богатия пор-

тфейл от платени и безплатни допълнителни услуги. 

От направения теоретичен преглед на същността, особеностите и зна-

чението на извънмагазинните форми на търговия на дребно и куриерските 

услуги могат да се направят следните по-важни обобщения: 

Първо, извънмагазинните форми на търговия на дребно и куриерските 

услуги се утвърждават като бизнес дейности, с чиято помощ може да се осъ-

ществи успешна пазарна реализация на широко разнообразие от продукти.  

Второ, актуалното развитие на извънмагазинните форми на търговия 

на дребно и куриерските услуги се предопределя в много голяма степен от 

глобализацията на националната и световната икономика и динамичното 

развитие на информационните технологии. 

                                      
30

  Миротин, Л. Б. и др. Логистика: обслуживание потребителей. Москва: Инфра – М. 

2002, с. 8. 
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Теоретичният обзор на някои аспекти от същността и особеностите, 

касаещи извънмагазинната търговия и куриерските услуги, създава основа 

за провеждане на изследвания в очертаните насоки. 

 

Глава втора. Национални и регионални измерения на дейността 

на извънмагазинните търговци и на куриерските фирми 

в Република България и област Варна 

 

2.1. Анализ на националните и регионалните измерения на дейността 

на търговията на дребно, извършвана извън магазини 

в Република България и област Варна 

На национално равнище динамиката в развитието на броя на предприя-

тията за търговия на дребно, осъществявана извън търговски обекти, бележи 

възходящо изменение, но проявено в сравнително по-умерено изразена тен-

денция (табл. 3). Тя е отчела трикратно нарастване (307%) от 1 334 бр. пред-

приятия през 2004 г. до 4 089 бр. агенти на обмена през 2013 г. Десетократ-

ното (1 029%) нарастване в броя на предприятията, осъществяващи търговия 

на дребно, извършвана извън магазини, за 10-годишния период (2004-2013 

г.) в област Варна, е сигнал за значителното разрастване на иновативните 

форми за продажби на дребно на населението (табл. 4).  

Таблица 3 

Оценка на икономическите  показатели за предприятията, 

осъществяващи търговия на дребно, извършвана извън магазини 

(ТДИМ) в Република България за 2004, 2007, 2010 и 2013 г. 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 1334 1358 2513 4089 

Брой заети лица 2631 2267 4403 5910 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 88729 130635 275924 440670 

Приходи от дейността (хил. лв.) 89277 131113 307924 461128 

Разходи за дейността (хил. лв.) 80037 121844 282783 445115 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие 66,513 96,197 109,799 107,770 

НПП в хил. лв. средно на едно лице 33,724 57,625 62,667 74,563 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  66,924 96,549 122,532 112,773 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице 33,933 57,835 69,935 78,025 
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РОД в хил. лв. средно на едно предприятие  59,998 89,723 112,528 108,857 

РОД в хил. лв. средно на едно лице 30,421 53,747 64,225 75,316 

Равнище на РОД в % 89,7 92,9 91,8 96,5 

Ефективност на база ПОД/РОД в % 111,5 107,6 108,9 103,6 

Отн. дял в % на бр. на предприятията в област 

Варна в общия бр. на предприятията, осъщест-

вяващи ТДИМ за България 

2,8 4,4 6,1 9,6 

Отн. дял в % на бр. на заетите в предприятията 

в област Варна в общия бр. на заетите в предп-

риятията, осъществяващи ТДИМ в България 

3,6 6,1 3,8 9,0 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 

Таблица 4 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи търговия на дребно, извършвана 

извън магазини (ТДИМ) в област Варна за 2004, 2007, 2010 и 2013 г. 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 38 60 154 391 

Брой заети лица 96 139 168 529 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 1188 4776 4122 23094 

Приходи от дейността (хил. лв.) 1188 4817 4353 23410 

Разходи за дейността (хил. лв.) 1075 4407 4533 20592 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие 31,263 79,600 26,766 59,064 

НПП в хил. лв. средно на едно лице 12,375 34,360 24,536 43,656 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  31,263 80,283 28,266 59,872 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице 12,375 34,655 25,911 44,253 

РОД в хил. лв. средно на едно предприятие  28,289 73,450 29,435 52,665 

РОД в хил. лв. средно на едно лице 11,198 31,705 26,982 38,926 

Равнище на РОД в % 90,5 92,3 110,0 89,2 

Ефективност на база ПОД/РОД в % 110,5 109,3 96,0 113,7 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 
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През първите години на периода този процес е протичал с по-ниски 

темпове, но след 2007 г. това се променя в посока на ускорение. Въпреки 

това и този пазарен сегмент е засегнат от стопанската криза, обхванала 

всички сектори на националното стопанство през 2009-2010 г., когато е ре-

гистриран шок в развитието на някои основни показатели от дейността на 

извънмагазинните търговски оператори, но въпреки това те успяват сравни-

телно бързо да преодолеят предизвикателствата на новите икономически 

реалности и да оползотворят шансовете на създалата се в низходящата фаза 

на икономическия цикъл конюнктура. Последното е предоставило възмож-

ност на най-адаптивните пазарни участници да реагират чрез агресивни 

маркетингови стратегии и с решения, съобразени с ресурсните ограничения 

на участниците в търговския обмен. При това нарастванията за последния 

период (2013 г.) на годишна база маркират 116% увеличение в броя на пред-

приятията, 137% повишение в броя на заетите лица, 234% нарастване на 

нетните приходи от продажби и т.н., което е добър сигнал за подобряващата 

се конкурентна структура и разширяващ се пазар. Увеличаващата се осигу-

реност на неселението с оператори, осъществяващи търговия на дребно из-

вън магазини, може да се проследи и посредством показателя „брой пред-

приятия на 10 000 жители на областта“, който от 1 предприятие средно на 

10 000 жители през 2004 г. (458 392 жители на област Варна) достига до 8 

предприятия средно на 10 000 жители  през 2013 г., когато населението на 

област Варна е вече 474 076 души. На национално равнище получените 

оценките са съответно 2 бр. предприятия на 10 000 жители през 2004 г., ко-

гато населението на страната към 31.12 е било 7 761 049 лица и 6 бр. пред-

приятия на 10 000 жители през 2013 г., когато числеността на населението е 

7 245 677 лица. 

В сравнение с по-значимите изменения на регионално ниво в област 

Варна разрастването на националната търговия на дребно, извършвана из-

вън традиционни обекти, потвърждава, че в този пазарен сегмент съществу-

ва известна териториална неравномерност. Това състояние се потвърждава и 

от оценката за средногодишния темп на прираста, която на ниво област е в 

размер на 129,6%, а общо за страната 113,3%. При това положение в област 

Варна се е формирал комплекс от социално-икономически предпоставки, 
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стимулирал разрастването на търговския бизнес извън търговски обекти. 

Като общ ефект от това делът на предприятията на областната извънмага-

зинна търговия на дребно през 2004 г. е съставлявал 3% от националното, 

докато в края на периода той вече достига 10% или всяко едно от десет 

предприятия от този пазарен сегмент е било локализирано в област Варна. 

Това определя област Варна като един от центровете за осъществяване на 

извънмагазинна търговия на дребно, което има благотворен ефект и върху 

други икономически сектори и стопански дейности на регионално ниво. 

По отношение на заетите лица картината на развитие общо за периода 

2004-2013 г. е със сходни характеристики. На областно ниво се отчита по-

значимо увеличение от 96 заети лица през 2004 г. до 529 лица през 2013 г. 

или относително нарастване от 551%, докато общо за страната промяната е 

от 2 631 заети лица през 2004 г., до 5 910 бр. през 2013 г. или относително 

изменение от 225%. При това положение в края на периода едно от всеки 11 

заети лица в търговията на дребно, реализирана в извън търговски обекти, е 

осъществявало своята трудова активност на територията на област Варна. 

Положително оценените количествени нараствания в броя на операто-

рите и заетите към тях лица в търговията на дребно извън търговски обекти се 

проектира и в забележителното развитие при стойностните показатели, харак-

теризиращи ефектите от дейността им. Така например при развитието на нет-

ните приходи от продажби общото увеличение за 2013 г. спрямо 2004 г. на 

равнище област Варна е в размер на 1 944% при средногодишен темп на при-

раста от 139,1%, което отново е с по-умерени изяви на национално ниво от 

497% при средногодишен темп на прираста от 119,5%. В сравнителен план 

средногодишният темп на прираста на продажбите на дребно в област Варна 

от 111,7% (от 676 095 хил. лв. през 2004 г. до 1 826 235 хил. лв. през 2013 г.) 

относително изостава от по-бързото развитие на търговията на дребно, осъ-

ществявана извън търговски обекти, което е сигурен сигнал за растящата й 

популярност и предпочитание от крайните клиенти. В сравнителен план на 

национално ниво средногодишният темп на прираста на продажбите е 109% 

(от 15 881 309 хил. лв. през 2004 г. на 34 430 338 хил. лв. през 2013 г.), което 

отново е в подкрепа на извода за по-благоприятното относително развитие на 

търговията на дребно извън магазини на фона на успешното общо развитие на 
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търговията на дребно с потребителски стоки. За да се даде максимално обек-

тивна оценка на настъпилите промени в рамките на периода 2004-2013 г. е 

извършена и трансформация на нетните приходи от продажби чрез преобра-

зуването им по съпоставими цени и елиминиране на влиянието на динамиката 

на цените на национално ниво. Така посредством отчитане само на нараства-

нето в обема на продажбите отново се потвърждава положителното развитие 

на търговията извън магазини (вж. фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Нетни приходи от продажби по съпоставими цени 

на 2004 г. = 100 в търговията на дребно извън магазини 

за Република България и област Варна за периода 2004 - 2013 г. (хил. лв.) 

 

Средногодишно нетните приходи от продажби съставляват 98% от 

приходите от дейността на предприятията, специализирани в търговията на 

дребно извън магазини, което посочва, че компаниите насочват целия си 

разполагаем ресурс към реализиране на обичайна търговска дейност, докато 
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останалите източници, които могат да им носят приходи, са по-скоро с не-

систематичен характер и са се проявили в кризисния период след 2008 г., 

което можем да тълкуваме като защитен механизъм в икономическото пове-

дение на стопанските агенти. 

Стойностният показател „нетни приходи от продажби средно на едно 

предприятие“ е комбинирана метрика за оценка на достигнатата концентра-

ция в сегмента на търговията на дребно извън магазини. В неговата динами-

ка можем да проследим процесите на окрупняване на търговията, които на 

ниво област от 31,263 хил. лв. средно за едно предприятие през 2004 г. дос-

тигат до 59,064 хил. лв. средно на едно предприятие през 2013 г.,  а това е 

относително нарастване от 189%. Съпоставен с оценките на национално 

равнище, които от 66,513 хил. лв. средно за едно предприятие през 2004 г.  

достигат до 107,77 хил. лв. средно за едно предприятие през 2013 г. или 

темп на ръста от 162%, имаме изоставане на регионално равнище, което в 

края на периода е почти двукратно (182%) в сравнение с продажбените обо-

роти общо за страната. Въпреки това агентите на извънмагазинния обмен на 

регионално ниво са успели постепенно да наваксат своето по-слабо развитие 

и да разгърнат своя потенциал. Същевременно в предкризисния период през 

2007 г. е постигната по-висока степен на конвергенция, но шоковете на сто-

панската криза след това са засегнали целия сектор, като свиването, регист-

рирано след 2008 г., не е било превъзмогнато до края на анализирания пери-

од. Това посочва, че привлекателността на обмена, извършван извън магази-

ни, непрекъснато е стимулирала насочване на ресурс в създаването на нови 

предприятия, но последното не се е съпътствало със запазване на резултат-

ността. По такъв начин можем да обобщим, че по отношение на този вид 

бизнес появата на нови пазарни участници изпреварва нарастването на про-

дажбите. На регионално ниво кризисните шокове са се проявили с най-

голям интензитет през 2009 г., 2010 г. и 2012 г., като в края на периода 

оценката на нетните приходи от продажби средно на едно предприятие не 

може да възстанови своята най-висока предкризисна стойност от 2007 г. 

(79,600 хил. лв.) и 2008 г. (85,071 хил. лв.) и е приблизително на равнището 

от 2006 г. (55,941 хил. лв.). Аналогична е картината на шоково свиване и 

опит за възстановяване и на национално равнище. 
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Сходни показания на развитие имат оценките за нетни приходи от про-

дажби средно на едно лице, посредством които можем да проследим количес-

твеното развитие на производителността на труда в търговията на дребно из-

вън магазини. За десетгодишния период (2004-2013 г.) на областно ниво ней-

ното нарастване е над три и половина пъти (352,8%) от 12,375 хил. лв. до 

43,655 хил. лв. и отново на национално равнище, въпреки по-ниското относи-

телно изменение от 221,1%, неговата стойностна величина от 33,724 хил. лв. 

през 2004 г. е превишавала 2,7 пъти тази на регионално равнище, а в края на 

периода, когато достига 74,563 хил. лв., имаме отново превишение от над 2 

пъти спрямо производителността на труда на регионално равнище. Въпреки 

тази обща тенденция през 2005 г. е отчетено обратното състояние, при което 

нетните приходи от продажби средно на едно лице от 16,721 хил. лв. за област 

Варна са с 106% над тези на национално равнище от 15,702 хил. лв. Основни-

ят фактор за това състояние е шоковото увеличение в броя на заетите лица 

през 2005 г., което на годишна база от 2 631 лица  достига до 7 111 заети лица 

или само за една година относителното изменение е 270%. 

Равнището на разходите за осъществяване на търговска дейност извън 

магазини е със средногодишно значение от 97,5%, като към началото на пе-

риода е с оценка от 90,5% (2004 г.), максимална величина, достигната през 

2010 г. от 110%, което е индикация, че в условията на низходяща вълна на 

стопанската конюнктура управлението на фирмените разходи е представля-

вало сериозно предизвикателство. Към края на периода величината на рав-

нището на разходите гравитира около и под средното и достига минимално 

значение от 89,2% през 2013 г., което е сигнал за оптимизиране на разходите 

за осъществяване на търговска дейност, свързано с усвояване на формирали 

се резерви и иновативни концепции и варианти за нарастване на продажби-

те. Последното е ключов момент при осъществяването на търговия на дреб-

но извън магазини, където креативното и творческото предприемачество се 

предпоставя от сравнително ниските разходи за стартиране на бизнес и ши-

роките възможности за достигане до потенциални клиенти. Ниската разхо-

доемкост на тази бизнес активност може да бъде предпоставка за формира-

нето на по-конкурентни крайни продажни цени, което не е резултат от пос-

тигане на икономии от мащаба и по-добри условия на размяната в сравнение 
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с търговията, осъществявана в търговски обекти и търговски вериги. Допъл-

нителното по-ниско равнище на разходите в края на периода на ниво област 

Варна (89,2%), в сравнение с оценката за сегмента общо за страната (96,5%), 

може да бъде тълкувано като индикатор за коректните решения и за управ-

ленските компетентности на местните мениджъри, проявени в условията на 

кризата, както и че приносът на регионалните оператори е бил по посока 

към общо понижение на показателя. 

На национално равнище ефективността на разходите, измерена чрез 

приходите от дейността, маркира, че компаниите от сектора покриват на-

правените за своята дейност разходи при средногодишна величина от 

106,8%. Най-високото значение от 111,5% показателят е постигал през 2004 

г., а най-ниската си оценка през 2009 г. (103,5%) и 2013 г. (103,6%). На реги-

онално ниво показателят се изменя в много по-широк диапазон от 96,0% 

през 2010 г., до 113,7% през 2013 г., което е ясен сигнал за предизвикателст-

вата, които стопанските агенти са претърпели в условията на икономическа 

криза и техните разнообразни опити за оптимизиране на оперативните раз-

ходи. Закономерно на национално ниво тези тенденции се претопяват в по-

големия брой на активните стопански агенти, което редуцира постигането на 

шокови пикове и спадове, така както това се е реализирало на областно рав-

нище. 

Изводите, които могат да бъдат формулирани въз основа на проведе-

ния анализ за извънмагазинната търговия на дребно в Република България и 

област Варна, са: 

Първо, показателите за извънмагазинната търговия на дребно на реги-

онално и на национално ниво маркират нейното общо успешно развитие. 

Второ, извънмагазинната търговия на дребно на национално ниво е 

понесла шоковите пулсации на стопанската криза с по-слабо изразен магни-

туд в сравнение с аналогичните показатели на регионално ниво.  

Допълнително сходство в развитието може да бъде потърсено и в 

свързаната с извънмагазинната търговия дейност на куриерските фирми. 

Така в контекста на основната цел на изследването то ще получи своето ло-

гическо развитие посредством анализ на състоянието и настъпилите проме-

ни в сегмента на куриерските дейности.  
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2.2. Анализ на националните и регионалните измерения 

на дейността на куриерските фирми, опериращи 

в Република България и област Варна 

За целите на статистиката куриерските услуги според Класификация 

на икономическите дейности (КИД 2008)31 са включени в раздел „Пощенски 

и куриерски услуги“, подраздел „Други пощенски и куриерски услуги“ и се 

възприема дефиницията по смисъла на закона. 

В контекста на българското законодателство куриерските услуги вли-

зат в състава на пощенските услуги, които включват:32 приемане, пренасяне 

и доставяне на пощенски пратки; приемане на съобщения, предадени във 

физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването 

им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя 

като пощенски пратки; пощенски парични преводи; куриерски услуги. 

Куриерските услуги са неуниверсалните пощенски услуги, заедно с: 

приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама; услугите по 

чл. 3, т. 2 (приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна 

форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средс-

тва и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки); 

пощенските парични преводи. 

Следователно неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по 

приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и на международни пощенски 

пратки извън обхвата на универсалната пощенска услуга. Те са услуги за 

превоз, доставка, дистрибуция, съхраняване и обработка на клиентски стоки 

или кореспонденция.  

Куриерските услуги включват пощенски пратки, като кореспондентс-

ки пратки (писма и/или пощенска карта), печатни произведения (вестници, 

периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използва-

ни в печатарството), малки пакети до 2 кг и куриерски услуги „Дайрект 

мейл“ (пряка пощенска реклама) до 1 кг, и пощенски пратки до 10 кг. Кури-

ерска услуга е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощен-

                                      
31

  Класификация на икономическите дейности (КИД 2008). София: НСИ, 2008, с. 78-80. 
32

 Закон за пощенските услуги. // ДВ, №64, 4.08.2000, изм. и доп. ДВ, №61, 25.07.2014. 
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ска услуга. Тя гарантира освен по-голяма бързина и надеждност на приемане, 

пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на 

всички или някои от следните допълнителни услуги: събиране от адреса на 

подателя; доставяне до определена дата; възможност за смяна на направление-

то и получателя в движение; уведомяване на подателя за получаването на прат-

ката; контролирано наблюдение и проследяване на пратките; персонални услу-

ги на потребителите и извършване на услугата; (по избор) по необходимия на-

чин и в необходимото време; при поискване и по договор. 

Въз основа на проведения кратък обзор на юридическите аспекти, ка-

саещи същността на куриерските услуги, ще преминем към същинската из-

следователска работа, която включва локализиране на мястото на куриерс-

ките фирми, опериращи на територията на област Варна и в България, на 

база икономически и статистически подходи.  

В страната, конкретно във Варненска област, са представени всички 

сериозни фирми, осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) с 

международно и национално значение. Оценката на техните икономически 

показатели за периода 2004-2013 г. се базира както на абсолютни показате-

ли, така и на относителни, с оглед проследяване на тенденции в сравнителен 

план на национално и на регионално равнище (табл. 5 и табл. 6). 

По отношение на броя на предприятията с основен предмет на дей-

ност, свързан с предоставяне на пощенски и куриерски услуги, наблюдаваме 

системен ръст на интереса към тази стопанска активност, както общо за 

страната, така и на локално ниво за област Варна. Постепенно през годините 

необходимостта от навременни доставки на пратки в страната и в чужбина 

расте, повлияна от глобализацията на реалната и виртуалната икономическа 

среда и паралелно с протичането на тези процеси се интензифицира и пред-

лагането куриерски и пощенски услуги. 

Те са фокусирани към крайните и междинните клиенти, което позво-

лява на фирмите в бранша да обхванат максимален пазарен дял. Засилването 

на интереса към този вид услуги изостря и конкуренцията, като броят на 

фирмите в България нараства с приблизително седем пъти в рамките на де-

сетгодишен период, затворен в границите между 2004 и 2013 г. 
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Таблица 5 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) 

в Република България за 2004, 2007, 2010 и 2013 г.33 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия 106 180 470 722 

Брой заети лица  16 694 17 907 18 560 18 274 

НПП на предприятията (хил. лв.) 150 530,521 217 046,620 244 678,732 289 628,022 

ПОД на предприятията (хил. лв.)  152 530,585 221 312,308 249 852,137 304 529,121 

РОД на предприятията (хил. лв.) 142 613,987 202 946,477 237 216,655 280 663,187 

НПП в хил. лв. средно на едно 

предприятие 
1 420,099 1 205,815 520,593 401,147 

НПП в хил. лв. средно на едно 

лице 
9,017 12,121 13,183 15,849 

ПОД в хил. лв. средно на едно 

предприятие  
1 438,968 1 229,513 531,600 421,785 

ПОД в хил. лв. средно на едно 

лице 
9,137 12,359 13,462 16,665 

РОД в хил. лв. средно на едно 

предприятие  
1 345,415 1 127,480 504,716 388,730 

РОД в хил. лв. средно на едно 

лице 
8,543 11,333 12,781 15,359 

Равнище на РОД в % 94,741 93,504 96,950 96,905 

Ефективност на база ПОД/РОД в 

% 
106,953 109,050 105,327 108,503 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 
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Таблица 6 

Оценка на икономическите показатели за предприятията, 

осъществяващи пощенски и куриерски дейности (ПКД) 

в област Варна за 2004, 2007, 2010 и 2013 г.34 

Икономически показатели 2004 2007 2010 2013 

Брой предприятия  10 14 36 56 

Брой заети лица  83 166 226 278 

НПП на предприятията (хил. лв.)  * 3 048,609 3 291,377 3 943,956 

ПОД на предприятията (хил. лв.)  * 3 058,456 3 323,237 3 979,121 

РОД на предприятията (хил. лв.) * 2 514,249 2 835,497 2 830,769 

НПП в хил. лв. средно на едно предприятие  * 217,758 91,427 70,428 

НПП в хил. лв. средно на едно лице * 18,365 14,564 14,187 

ПОД в хил. лв. средно на едно предприятие  * 218,461 92,312 71,056 

ПОД в хил. лв. средно на едно лице  * 18,424 14,705 14,313 

РОД в хил. лв. средно на едно предприятие * 179,589 78,764 50,549 

РОД в хил. лв. средно на едно лице  * 15,146 12,546 10,183 

Равнище на РОД в % * 82,472 86,149 71,775 

Ефективност на база НПП/РОД в % * 121,645 117,201 140,567 

Отн. дял в % на бр.на предприятията в об-

ласт Варна в общия бр. на предприятията, 

осъществяващи ПКД за България 

9,434 7,778 7,660 7,756 

Отн. дял в % на бр. на заетите в предприя-

тията в област Варна в общия бр. на заетите 

в предприятията, осъществяващи ПКД в 

България 

0,497 0,927 1,218 1,521 

Легенда: „*“ – липсват данни от НСИ. 

Забележка: 

НПП – нетни приходи от продажби; 

ПОД – приходи от обичайна дейност; 

РОД – разходи от обичайна дейност. 

 

По отношение на заетия трудов ресурс не се отчита същият устойчив 

ръст, както в броя на предприятията, което е показателно за интензивност на 

растежа, основан на прилагането на актуални технически средства, които 

игнорират в някои области на дейността необходимостта от човешка намеса. 

Подобно твърдение се доказва и от показателите за акумулирани НПП сред-
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  Данните са приведени в съпоставимост на база инфлация. 
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но на едно лице. Те очертават възходяща крива на развитие в динамичен 

план и от нива 9,017 хил. лв. (2004 г.) достигат до 15,849 хил. лв. в края на 

периода общо за страната. 

Конкретно за Варна следва да отбележим, че по този показател трен-

дът има обратна посока на развитие и НПП средно на едно лице, заето в 

предприятие, осъществяващо ПКД, намалява с 22,750% в края на периода 

спрямо 2007 г. Паралелно с това средният брой заети се редуцира и от приб-

лизително 8 души в началото на периода достига до 5 през 2013 г., което е 

много под средната заетост в бранша за страната (25 души на средно на едно 

предприятие), но намаляват и РОД средно на едно лице. Тази динамика в 

развитието по отделни абсолютни показатели следва да се обвърже с отно-

сителни измерители, за да се конкретизира тяхната оценка на фирмено рав-

нище.  

В тази връзка следва да отбележим, че повишаването на броя на пред-

приятията, ангажирани с предоставянето на пощенски и куриерски услуги, 

води до намаляване на НПП средно на едно предприятие или измерен в 

цифри този спад за България възлиза на приблизително 3,5 пъти, а за Варна 

гравитира около 3 пъти. На тази основа може да се твърди, че в резултат на 

действието на конкурентните сили на пазара се преразпределя потребител-

ският ресурс между по-голям брой участници и на практика може да се 

очаква понижаване на икономическия резултат на юридическите субекти, 

предоставящи куриерски услуги. Този факт обаче не ни дава основание да 

очакваме спад на интереса и оттегляне на фирми от сектора, понеже не се 

отчита липса на реален паричен еквивалент, който да компенсира направе-

ните разходи, тъй като показателите за ефективност отчитат ръст за фирмите 

във Варненска област от 18,922 % през от 2013 г. спрямо 2007 г., изчислен 

на база ПОД и разходи от обичайна дейност (РОД) на едно предприятие. 

В национален мащаб диаграмата на ефективността по този показател 

чертае развитие, повлияно от флуктуации в границите на 4,797%, но през 

2013 г. достига най-високи нива от 108,503%, което е значително под изме-

рените резултати за фирмите от област Варна. 

Следователно, можем да твърдим, че фирмите на регионално ниво в 

област Варна постигат по-високи икономически резултати при влагането на 



224 

по-малко финансови ресурси в сравнение с общите оценки за страната, тъй 

като техните ПОД бележат спад с по-бавни темпове и ръст с по-бързи тем-

пове спрямо тези на РОД при верижна основа (фиг. 2 и табл. 7) и логично 

този факт определя икономическата ефективност на нива над 100%, тоест 

единица разход осигурява повече от единица ефект за едно предприятие. 

Фиг. 2. Верижен темп на снижение/увеличение на ПОД и РОД 

на предприятията, осъществяващи ПКД в област Варна, 

за периода 2008 - 2013 г. 
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При оценката за дейността на предприятията, осъществяващи ПКД на 

територията на област Варна, резултатите отчитат икономия, като единстве-

но през 2009 г. наблюдаваме увеличение на разходите на верижна основа и 

респективно реализиран преразход (вж. фиг. 3).  

 

Фиг. 3. Реализирана икономия/преразход в хил. лв. от предприятията, 

осъществяващи ПКД в област Варна за периода 2008-2013 г. 

Това е следствие от фиксираното най-високо равнище на разходите от 

87,215% през изследвания период, но през останалите години неговите 

стойности се редуцират и през последната 2013 г. се достига до 71,775%, 

което от икономическа гледна точка е положителен индикатор, отразяващ 

редуцирането на разходите на 100 лв. приходи. 

Въз основа на проведения анализ за дейността предприятията, осъщест-

вяващи ПКД, опериращи в Република България и на територията на област 

Варна, могат да бъдат формулирани следните изводи: 

Първо, както на национално, така и на регионално равнище в рамките 

на изследвания период нараства броят на предприятията с предмет на дей-

ност предоставяне на пощенски и куриерски услуги, което е повлияно от 

повишаване на необходимостта от навременни доставки на пратки в страна-

та и в чужбина.  

Второ, куриерските фирми в област Варна могат да бъдат определени 

като икономически по-ефективни в сравнение с операторите на национално 

ниво, което ги прави конкурентоспособни на пазара и им позволява адап-
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тивно развитие в съвременните условия на преориентиране към модерни 

подходи на обслужване. 

Обзорът в динамиката на развитието на основните икономически по-

казатели от активността на бизнес единиците в извънмагазинната търговия 

на дребно, куриерските и пощенски дейности показва: 

Първо, на национално и на регионално равнище е установена висока 

степен на еднопосочност и сходство в линията на тяхното изменение. В под-

крепа на позицията за корелационната им обвързаност установяваме нали-

чие на идентичност, изразена по отношение както на увеличението в броя на 

функциониращите предприятия, така и по отношение на основните ефекти 

от тяхната дейност. 

Второ, извънмагазинната търговия на дребно и куриерските дейности 

са засегнати от низходящата фаза на икономическия цикъл в по-висока сте-

пен на регионално ниво и в по-ниска на национално равнище. 

В този контекст са очертани и някои възможности за развитие пред из-

вънмагазинната търговия в тясна взаимовръзка с куриерските фирми. 

 

Глава трета. Възможности за развитието пред извънмагазинната 

търговия и куриерските услуги 

 

3.1. Възможности за развитие пред извънмагазинната търговия 

Като възможно направление на развитие ще определим, че много често, 

когато един агент на обмена първоначално позиционирал се на пазара под 

извънмагазинна форма на търговия се утвърди, той формира портфейл от 

последователи и лоялни клиенти. За да удовлетвори в по-голяма степен тех-

ните потребителски предпочитания и очаквания, както и за да подобри комп-

лексността на обслужването, може да развие своя бизнес и да открие предста-

вителни или традиционни физически търговски обекти. Следователно алтер-

натива на успешното бъдещо развитие е извънмагазинните търговци да раз-

ширят своята дейност и като конвенционални търговци. Пример за това могат 

да бъдат търговските обекти на занимаващата се с телемаркетинг компания 

„Топ Шоп“, които се позиционират в търговско-развлекателни центрове от 

типа „мол“ или в деловите части на населените места. Друг пример е компа-
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нията, използваща метода на мрежовия маркетинг „Орифлейм“, която раз-

пространява своите продукти посредством поръчки чрез каталог. Понастоя-

щем фирмата предлага възможност за онлайн поръчки. Подобна пазарна стра-

тегия позволява „търговецът да запази своята клиентска база, но просто да 

предложи много по-удобна форма за обмен на съществуващите си клиенти“36. 

Също така, ако определени продукти са били разпространявани един-

ствено и основно посредством традиционна магазинна търговия и постепен-

но това им предлагане е било разширявано с помощта на извънмагазинни 

форми на търговия, то днес новите форми на търговски обмен изцяло доми-

нират над определени продуктови сегменти (софтуер, музикално и видео 

съдържание, електронни вестници и книги и др.). 

Поради своята специфика за извънмагазинно предлагане на продукти в 

повечето продажбени ситуации (електронна, каталожна, хоумшопинг и т.н.) 

продуктовата оферта е безналична или виртуална. По този начин извънмага-

зинната търговия е подходящ канал за пазарно тестване на нови или подоб-

рени продукти. При тази форма на обмен рисковете, поемани от агента на 

размяната, могат да бъдат добре управлявани, защото в общия модел на раз-

мяната производителят трансферира риска, свързан с продукта към агента 

на обмена, откъдето евентуалните проблеми, произтичащи от маркетингово-

то позициониране и рисковете на реализацията, се поемат от търговеца. При 

търговията, осъществявана извън търговски обекти, пазарната оферта може 

да бъде изцяло виртуализирана. При такава ситуация, ако се формира реално 

потребителско търсене, то ще бъде задоволявано с договорено и прието от 

потребителя забавяне във времето, което е ангажирано с необходимото вре-

ме за изпълнение на поръчката и доставката на продукта. 

Като визия за бъдещето разширяването на сегмента на търговията на 

дребно, осъществявана извън магазини, ще се катализира от измеренията на 

удобствата, които търсят потребителите и които непрекъснато нарастват. Те 

ще бъдат в основата на конкурентните предимства и основно онези, обвър-

зани с мястото и времето за осъществяване на продажбен контакт, но също 

така и по отношение на продуктовото разнообразие, ценовите условия, бога-

тия информационен обмен и т.н.  

                                      
36

  Varley, R. Цит. съч., с. 201. 



229 

Така, по отношение на възможностите и предизвикателствата за фор-

миране и устойчиво развитие на измеренията на удобствата, значителен по-

тенциал за непрекъснато усъвършенстване предоставя електронната търго-

вия. Нейното възходящо развитие през последните години в най-голяма сте-

пен е насочено към изграждането на интегриран пазар за доставки на колет-

ни пратки. Съгласно изготвената от Европейската комисия „Съгласувана 

уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронна-

та търговия и интернет услугите“ изграждането на надеждни и ефективни 

системи за заплащане и доставка на закупените през глобалната мрежа сто-

ки е откроен като един от петте основни приоритета за развитието на е-

търговията до 2015 г.37 В уредбата усъвършенстването на методите за из-

вършване на плащанията и начините на доставка са изведени на преден 

план, заедно с подобряване на защитата на потребителите, по-ефективно 

решаване на споровете и по-широкото използване на високоскоростни мре-

жи. Сред изброените приоритети „Доставките са от основно значение, тъй 

като съществено улесняват електронната търговия и са важен фактор за из-

граждане на доверието между търговците и потребителите“38. В тази връзка 

следва да се обърне по-голямо внимание на това, потребителите да получат 

лесно своята покупка, извършена онлайн, да платят разумна цена за нейната 

доставка, без прекомерно забавяне и запазване на целостта и свойствата на 

продукта. Предоставянето на различни възможности за избор на време и 

място при доставяне, както и поемането на отговорността за откраднати, 

повредени или загубени пратки, има съществена роля за увеличаване на 

обема на електронните продажби и повишаване на доверието в онлайн по-

купките. 

За да се изясни детайлно значението на доставките за успешното раз-

витие на електронната търговия, е целесъобразно да се откроят най-важните 

                                      
37

  A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and 

online services. Brussels: European Commission, 2011, p. 11. <http://ec.europa.eu/internal 
_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf> (25.09.2014). 

38  Green Paper. An integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU. 
Brussels: European Commission, 2012, p. 2. http://ec.europa.eu/internal_market/ 
consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_en.pdf  
(27.09.2014).  
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характеристики на онлайн търговията, които намират отражение в дейността 

по придвижване на закупената по интернет стока до крайния потребител. 

Колкото по-висока е степента на адаптивност на доставката към специфика-

та на електронната транзакция, толкова повече начинът за извършване на 

доставката съдейства за ефективно осъществяване на обмена и повишаване 

на удовлетвореността на участниците в сделката. Поради тази причина се 

наблюдават съществени подобрения в дейността и въвеждане на различни 

иновативни характеристики от предприятията, предлагащи пощенски и ку-

риерски услуги. 

Една от особеностите на онлайн търговията е, че ежедневно се прие-

мат множество поръчки от отделни потребители, което изисква организира-

нето на доставката на голям брой малки по обем пратки с различна дестина-

ция. С всяка изминала година те постоянно нарастват, което налага осигуря-

ването на съответен транспорт и подходящо групиране на пратките по тери-

ториален признак, за да се оптимизират транспортните разходи. Посочените 

обстоятелства намират пряко отражение върху цената на продукта, плащана 

от клиента. Е-търговците включват допълнително към стойността на покуп-

ката и цената на услугите, свързани с доставката, която се поема от онлайн 

купувача. В този аспект значението на доставките се отнася до това, че те се 

явяват важен фактор при формиране на крайната продажна цена на стоката. 

Извършените проучвания и направените на тяхна основа анализи поз-

воляват да се откроят следните няколко по-важни обобщения за развитието 

на националната и регионалната търговия на дребно извън магазини: 

� Протичащите на национално и на регионално равнище процеси 

имат голямо сходство в посоката на своето развитие, но като интензивност 

са по-ясно изразени на областно ниво, с по-високи възходящи и низходящи 

темпове за всички изследвани икономически показатели. 

� Структурните показатели за бизнес динамиката на предприемачес-

ката активност в търговията на дребно извън търговски обекти ясно означа-

ват нейното възходящо развитие и популяризиране. Броят активни стопанс-

ки агенти и заети лица са били по-слабо са засегнати от низходящата кри-

зисна фаза на икономическия цикъл. 
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� Неблагоприятната стопанска конюнктура след 2008 г. засяга целия 

сектор, но в по-значителна степен локализираните на регионално ниво тър-

говски оператори. 

Това изследване не може да формулира еднозначни крайни отговори, а 

по-скоро допринася с коментар към дискусията за огромното развитие на 

извънмагазинната търговия и на нейния сериозен бъдещ потенциал. Разно-

образието от форми на извънмагазинен търговски обмен е недвусмислено 

потвърждение за предприемаческия капацитет на тази форма на продуктова 

дистрибуция и широките възможности за формиране на трудова заетост. 

3.2. Възможности за развитие пред куриерските фирми 

Действащите пазарни механизми налагат фирмите от всички сектори 

на икономиката да търсят предимства, основани на иновативни подходи в 

обслужването, на принципно нови продукти и услуги, полезни за клиентите. 

В тази връзка куриерските фирми трябва да обмислят конкурентни страте-

гии в унисон с актуалната визия на обществото за отговорни и ефективни 

участници в стопанските процеси. 

Потенциален източник на конкурентно предимство пред куриерите раз-

крива продуктовата диференциация, която на практика предполага да бъде 

разработена и правилно представена пазарна оферта, по-привлекателна за 

определена целева група от потребители, като продуктът или услугата се раз-

граничава в съзнанието на клиента от конкурентните аналози на пазара. В 

тази насока куриерите могат да обмислят при формиране на продуктовия си 

портфейл да разширят обхвата на услугата „наложен платеж“, като предоста-

вят и възможност за поемане на финансов ангажимент, свързан с кредитиране 

на получателя на пратката при декларирано желание от негова страна. На 

практика въз основа на сключен между двете страни договор куриерската 

фирма се явява в ролята на кредитор, който акумулира приходи от лихви. 

Тази финансова инициатива ще ускори стопанския оборот и ще пови-

ши нивата на икономическа активност на фирми, които срещат проблем с 

ликвидността, и е лост, който ще позволи на куриерите да разширят обсега 

на своята дейност в условията на относителна пазарна пасивност. Вариант за 

адекватно конкурентно позициониране в сектора на куриерските услуги раз-
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крива и специализацията като стратегия за фокусиране на сравнително ви-

сок относителен дял от стопанската дейност върху конкретен сегмент от 

клиентската аудитория, например: за фирми от сектора на лекарствените 

продукти и медицинските изделия, за електронни магазини със специфично 

продуктово предлагане, което изисква осигуряване на определени условия 

при транспортирането, съхранението и манипулирането на пратките и пр.  

Този подход предполага да се оцени потенциалът на избраната гру-

па/групи клиенти, за да бъде икономически обосновано решението за кон-

центриране на усилия в тази насока. За целта следва да бъдат систематизи-

рани данни: за честотата на използване на куриерските услуги, за равнището 

на лоялност, за обема на потенциалните пратки, за относително постоянните 

отправни дестинации, за предпочитанията по отношение на времевия диапа-

зон за изпълнение на услугата и респективно за приоритета на икономич-

на/обикновена/експресна услуга, за склонността към допълнително запла-

щане на услуги, свързани с вземане или доставяне от и на адрес с фиксиран 

час, за необходимост от куриер в почивни и празнични дни, за изисквания 

към транспортните средства, складовите пунктове, манипулационната тех-

ника и опаковките във връзка със съхранението на количествените и качест-

вени характеристики на пратките и пр. 

Ако избраната аудитория проявява интерес към услугите с добавена 

стойност, това ще е основание за технологична интеграция на куриерските 

фирми с избраните клиенти и за повишаване на нивата на удобство по време 

и място, чрез разширяване на мрежата от обекти и/или удължаване на ра-

ботния ден. Процесът на териториално насищане може да бъде интензифи-

циран на принципа на франчайзинга, който позволява максимално прибли-

жаване до клиента без инвестиционна активност от страна на куриерската 

фирма франчайзингодател.  

Възможностите за стабилно развитие на куриерските фирми, обвързани 

със стремежа им към формиране на постоянен потребителски кръг на техните 

услуги, могат да бъдат свързани и с осигуряване на договорености с утвърде-

ни електронни магазини, телевизионни и каталожни търговци, които да пос-

тавят ограничителни условия по отношение на избора от страна на своята 

клиентела, като фиксират доставчика на куриерски услуги при по-благо-
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приятни условия спрямо останалите участници на пазара. Важен момент при 

осъществяването на куриерската дейност е прилагането на комбинативен 

подход при организацията на общата логистична дейност и в частност на 

транспорта. Фирмите биха могли да декларират по-високи нива на доверие 

към своите клиенти и на тази основа да им предоставят информация относно 

вариантите, които предлагат за реализиране на превоза на конкретни пратки, 

които са особено важни за тях. Фактът, че клиентът има право да участва при 

този избор, ще рефлектира позитивно върху нивата на неговата удовлетворе-

ност и потребителска лоялност. Подходът е адекватно приложим главно по 

отношение на юридическите лица, предвид присъщата за тях по-голяма ин-

тензивност на движение на пратките в сравнение с физическите лица, за които 

потребностите от куриерски услуги имат по-скоро случаен характер. 

Запознаването на клиента, при желание от негова страна, с потенциала 

на комбинативните решения между различните транспортни варианти ще му 

разкрие възможност за пряко участие при вземането на решения относно 

принципа при осъществяване на организацията на процеса. На тази основа 

може да бъде извършена самостоятелна преценка на вариантите, които съ-

ществуват за елиминиране на недостатъците, характерни за отделните кон-

венционални видове транспорт, които могат да бъдат компенсирани с пре-

димствата от съчетаването на две или повече транспортни алтернативи. Като 

резултат може да се получи баланс между качеството на обслужването и 

цената на куриерската услуга в следствие от намиране на правилната ком-

бинация между комплекса от операции, включени в логистичната верига в 

унисон с желанието на клиента и оптимизирането на транспортните разходи. 

Екипната работа при вземането на решения и фактът, че куриерската 

фирма се възползва от предимствата на иновативните подходи при органи-

зацията на логистичните процеси, каквито са например смесените и комби-

нираните превози, са предпоставки за формиране на лоялна група клиенти. 

Те от своя страна могат да споделят и популяризират пред своите партньори 

практиката за съчетаване на предимствата на аутсорсинга с възможността 

при желание от страна на клиента да упражни правото си да участва при 

вземането на решения, свързани с превоза на пратки, отличаващи се с висо-

ки нива на значимост при оптимални разходни равнища.  
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Модерните общества налагат обслужването да се подчинява на нови 

параметри, които целят да повишат удовлетвореността на клиентите при 

спазване на принципите за устойчиво развитие. Множеството от параметри, 

което диктува промените в куриерския бизнес, фокусира усилията към ре-

дица традиционни и иновативни решения, поставящи в центъра на внимани-

ето клиентската аудитория. Такива практики са актуални още през 80-те 

години на XX век, когато във Великобритания и Ирландия куриерските 

фирми работят с велосипедни пратеници в градовете39, което е в унисон със 

съвременните ангажименти на обществото към бъдещите поколения и при-

родата, популярни като зелена икономика. Интересна идея, която може да 

намери приложение в областните центрове, а и на част от териториите на 

областите в страната, до които има осигурен редовен градски транспорт, е 

свързана с възможностите да се приложи още една екологична алтернатива 

при осъществяване на куриерските услуги от почасово зает персонал, 

включващ предимно ученици и студенти. Това е алтернативата пратките да 

достигат до своя получател с куриери, използващи обществен транспорт. 

Този вариант за обслужване е приложим при наличие на реално функциони-

ращ интегриран градски транспорт, опериращ в условията на адекватно из-

градена инфраструктура и информационна осигуреност чрез мобилно при-

ложение, което позволява проследяване на активния подвижен състав в ре-

ално време и фиксиране на времевите диапазони и отклоненията от редов-

ните разписания, както при закъсненията, така и в случаите на ранно преми-

наване през местата за изчакване на превозните средства. За куриерите е от 

значение да се конкретизира точният момент, в който автобусът ще премине 

през избрания пункт и на какво разстояние отстои от него в даден момент. 

Допълнително трябва да е осигурен достъп до цялото разписание на всички 

линии, като са фиксирани точни часове, отнасящи се за всяка спирка, което 

ще позволява на куриерите да се запознаят предварително с него, да си кал-

кулират необходимото време за достъп до пунктовете, да си съставят марш-

рути и в обратна връзка с получателя на пратката да го известят за часа на 

пристигане. Важно предимство на мобилното приложение ще бъде и опция-

                                      
39  Fincham, B. Bicycle Couriers in the 'New' Economy. // Cardiff Working Paper Series, 

№46, 2004, p. 5-6. 
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та за очертаване на маршрут по зададени начален и краен пункт при посоч-

ване на параметрите: номер на линията, време за пътуване, необходимост от 

прикачване, пункт за осъществяване на прикачването, цена на билета. 

Възможности за развитие пред куриерските фирми са разкрити в след-

ните основни направления: 

Първо, възможности могат да се търсят във връзка с разширяване на 

продуктовия портфейл, като се обмисли услугата „наложен платеж“ да 

включва и поемане на някои финансови ангажименти от страна на куриерс-

ката фирма, прилагане на стратегия на специализация в обслужването на 

конкретен сегмент от клиентите, обвързване с утвърдени електронни мага-

зини, прилагане на комбинативен подход при организацията на логистична-

та дейност и в частност на транспорта и възможност за участие на клиента 

при вземане на решения. 

Второ, прилагане на съвременните екологично ориентирани практики 

в обслужването на клиентите с куриери на велосипеди или такива, използ-

ващи услугите на обществения транспорт.  

Прилагането на отговорни подходи при осъществяването на дейността 

е решение, което може да се окаже и икономически ефективно, с оглед 

привличане вниманието на клиентите и възможността за отвоюване на тях-

ната лоялност при предоставяне на качествена услуга от мотивиран персо-

нал. 

Заключение 

В променящия се свят физическите и юридическите лица формират 

сложни икономически взаимоотношения, които налагат траен диалог между 

страните, основан на принципите на справедливост, лоялност и толерант-

ност с цел постигане на баланс между качество и цена на продуктите и услу-

гите, обект на размяна. Към постигането на такъв равновесен модел, защи-

таващ интересите на всички пазарни участници, се концентрират и извънма-

газинните търговски формати и фирмите, осигуряващи куриерски услуги. 

Системното предлагане на желаното ниво на обслужване при обосновани 

разходи е реална предпоставка за сериозно пазарно присъствие в условията 

на интензивна конкуренция. При това положение постигането на стабилно 
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нарастване на икономическите измерения от активността на стопанските 

агенти с предмет на дейност извънмагазинна търговия на дребно и куриер-

ски услуги  ще се реализира при трайното проявление на обща икономичес-

ка стабилизация и значимо нарастване на онези стопански фактори с прос-

тимулиращо въздействие върху търговския оборот и крайното потребление. 

Съвременното общество създава нови потребности от материални бла-

га и услуги и трайно налага тяхното присъствие, мотивирано от възмож-

ността за алокация на финансов ресурс в реални и виртуални измерения при 

нисък разход на време и удобство за клиента. Този потенциал формира ниша 

и за фирмите от куриерския бранш, които значително разширяват периметъ-

ра на стопанската си дейност през последните години.  

В хода на разработката бяха поставени няколко акцента по отношение 

на особеностите и актуалните измерения на извънмагазинната търговия и на 

куриерската дейност на национално и на регионално равнище. По-важните 

от тях са: 

1. Извънмагазинните форми на търговия на дребно са бизнес модел, с 

чиято помощ може да се осъществи успешна реализация на широко разно-

образие от стоки и услуги, което през изминалите години се задвижва от 

усложняването на стратегиите за продуктова реализация и безпрецедентното 

развитие на комуникационната техника и информационните технологии. 

2. В хода на анализа положително оценените количествени нараства-

ния в основни параметри от статистиката на операторите и заетите към тях 

лица в търговията на дребно извън търговски обекти потвърждават растяща-

та й популярност и предпочитание от крайните клиенти, което налага изво-

да, че извънмагазинната търговия ще продължи да се развива в измеренията 

на онези разновидности, осигуряващи удобствата, които търсят потребите-

лите, изразени основно по отношение на мястото и времето за осъществява-

не на търговския обмен. 

3. Систематизирани са важни особености на куриерската дейност, 

свързани с влиянието върху социалната ефективност за крайните потребите-

ли като резултат от комплексното влияние на извънмагазинната търговия и 

куриерските услуги, създаването на определен комфорт за организираните 

клиенти при движението на материални потоци, отговарящи на определени 
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параметри, разкриване на ролята на куриерите като свързващо звено на вхо-

да и изхода на системата, за налагането на аутсорсинг решения и за развити-

ето на франчайз бизнес формата. 

4. Проследяването на развитието на икономическите показатели на ку-

риерската дейност в динамичен план на национално и на регионално равни-

ще локализира параметрите на ефективността, които в мащабите на нацио-

налната и регионалната икономика са подчертано положителни и бяха от-

кроени като основа за прилагане на модерни подходи при обслужването на 

клиентите. 

Избраната тематика за изследване на извънмагазинната търговия и ку-

риерските услуги като елемент на националните и регионалните измерения 

на търговията и транспорта е с подчертано широк обхват и определя въз-

можности за бъдещи научни разработки в тази насока.  
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Abstract 

Non-store retailing, the courier and postal services are all important elements of the 

national and regional dimensions of trade and transport and are closely interconnected, 

particularly in the context of e-commerce, which is developing at the fastest rate under 

conditions of a global economic and social integration of society. 

On that basis there arises the idea of a theoretical overview of non-store retailing in 

order to reveal its nature and types, as well as systematize certain peculiarities characteristic of 

the courier and postal services and localize their importance. The theoretical formulations in 

the outlined fields are projected in a real environment by means of official statistical data at 

the regional and national level, which allows the authors to reveal topical issues, to 

systematize possibilities for their resolution and to lay down guidelines for development to the 

modern non-store traders and their partners represented by the courier service companies. 

Keywords: non-store retailing, e-commerce, courier services, postal services. 

 

NATIONALE UND REGIONALE DIMENSIONEN DES EINZELHANDELS 
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Zusammenfassung 

Der Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen und der Boten- und Postdienst sind 

wichtige Elemente des Handels und des Verkehrswesens in deren nationalen und regionalen 

Dimensionen und sind miteinander eng verbunden, besonders im Kontext des elektronischen 

Handels, der sich in schnellstem Tempo unter den Bedingungen der globalen wirtschaftlichen 

und sozialen Integration der Gesellschaft entwickelt. 

Auf dieser Grundlage entsteht die Idee, eine theoretische Übersicht des Einzelhandels 

außerhalb von Verkaufsräumen zu machen, um dessen Wesen und verschiedene Arten zu 

erläutern, sowie auf einige Besonderheiten des Boten- und Postdienstes und deren lokale 

Bedeutung hinzuweisen. Die theoretischen Ansätze werden projiziert in eine reale Umgebung 
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mithilfe von offiziellen statistischen Abgaben auf regionaler und nationaler Ebene; das 

ermöglicht den Autoren auf aktuelle Probleme und Möglichkeiten für deren Überwindung 

hinzuweisen und Entwicklungsmöglichkeiten zu zeigen, die dem modernen Einzelhandel 

außerhalb von Verkaufsräumen und seinen Partnern, den Kurierdiensten, zur Verfügung 

stehen. 

Schlüsselworte: Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen, elektronischer Handel, 

Botendienst, Postdienst. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕМАГАЗИННОЙ 

ТОРГОВЛИ И КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 

И ОБЛАСТИ ВАРНА 

Доц. д-р Донка Желязкова, 

доц. д-р Михал Стоянов, 

гл. асс. д-р Десислава Гроздева 

Резюме 

Внемагазинная розничная торговля, курьерские и почтовые услуги являются 

важными элементами национальных и региональных измерений торговли и транспорта 

и тесно связаны между собой, в особенности в контексте электронной торговли, которая 

развивается ускоренными темпами в условиях глобальной экономической и социальной 

интеграции общества. 

На этой основе возникает идея теоретического обзора внемагазинной розничной 

торговли, с учетом раскрытия ее сущности и видов, а также систематизации некоторых 

особенностей, присущих курьерским и почтовым услугам, и локализации их значения. 

Теоретические постановки в заданных направлениях спроектированы в реальной среде 

с помощью официальных статистических данных на региональном и национальном 

уровнях, что позволяет авторам раскрыть актуальные проблемы, систематизировать 

возможности их преодоления и определить перспективы развития перед современными 

работниками внемагазинной коммерции и их партнерами в лице курьерских фирм. 

Ключевые слова: внемагазинная розничная торговля, электронная торговля, 

курьерские услуги, почтовые услуги. 
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