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Увод 

Куриерското обслужване е елемент на логистично-

то обслужване, което гарантира освен бързина и надежд-

ност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките 

лично на получателя и предоставяне на всички или на 

някои допълнителни услуги1. В този контекст куриерско-

то обслужване е понятие, включващо редица променли-

ви, позволяващи висока степен на адаптивност към кри-

териите, дефинирани от клиента2.  

Качеството на обслужването, предоставено от куриерските фирми, 

създава реални условия на фирмите в бранша за постигане на уникалност, 

която да рефлектира върху присъствието им в икономическото пространство 

и да повиши нивата на тяхната значимост за редица пазарни участници от 

различни сектори като промишленост, строителство, селско стопанство, 

търговия и пр., както и за голяма част от домакинствата. 

 

                                      
1
  Закон за пощенските услуги. // ДВ, №61, 2014. 

2
  Настоящата студия е част от цялостно научно изследване (НПИ – 116/2014), финан-

сирано със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ИУ – Варна за науч-

ни изследвания.  
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Целта на студията е въз основа на теоретичен обзор на един съвреме-

нен подход при управление на качеството на обслужване и изследване на 

потребителската удовлетвореност от обслужването, предоставено от кури-

ерски фирми, опериращи в област Варна, да се разкрият възможности за 

неговото подобряване. 

Постигането на тази цел предполага решаването на основни задачи, 

свързани с: 

1. Теоретично представяне на един съвременен подход при управление 

на качеството на обслужването, предоставено от куриерски фирми. 

2. Изследване потребителската удовлетвореност от обслужването на 

клиентите на куриерски фирми, опериращи в област Варна. 

3. Разкриване на възможности за подобряване на обслужването на 

клиентите от куриерски фирми в област Варна. 

В хода на изследването се прилагат методи на синтез, графичен метод, 

както и анкета за акумулиране на информация относно оценката на крайните 

потребители за различни аспекти от процеса на предоставяне на куриерски 

услуги от фирмите в област Варна, разделена в четири блока: измерване на 

очакваната от клиентите куриерска услуга; измерване на възприемането на 

услугата от клиентите; измерване на значимостта на групови показатели 

като външен вид на фирмите за куриерски услуги, способност и желание на 

фирмите да подпомагат клиентите и бързо да ги обслужват, вежливост и 

компетентност, внимание и индивидуален подход на служителите към клиен-

тите на фирмите за куриерски услуги; четвъртият блок е демографски. 

Обект на изследване в студията са крайни клиенти, обслужени от ку-

риерски фирми, опериращи в област Варна, които са в трудоспособна въз-

раст (физически лица, не стопански агенти) и са профилирани въз основа на 

въпроси, заложени в демографския блок, включен в анкетния лист. 

Предметът, който представлява интерес за изследователите, може да 

бъде сведен до обслужването на клиентите от куриерски фирми, работещи 

на територията на област Варна. 

Хипотезата, която застъпват авторите в тази студия, е, че съществуват 

отклонения между очакваното и реално предоставеното обслужване на кли-

ентите от куриерските фирми, опериращи в област Варна. 
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Високите конкурентни нива в сектора на куриерските услуги създават 

добра основа за изследвания с теоретична и приложна значимост, насочени 

към търсене и установяване на предимства, които да откроят фирмата в съз-

нанието на клиента. 

Отделните части в студията са написани от:  

Доц. д-р Донка Желязкова – въведение, глава първа, глава втора, па-

раграф 2.1, глава трета, заключение и обща редакция.  

Докторант Мария Токушева – глава втора, параграф 2.2.  

 

Глава първа. Един съвременен подход при управление 

на качеството на обслужване, предоставено от куриерски фирми 

 

1.1. Модел за качество на логистичното обслужване 

на клиенти от куриерски фирми 

Поставянето на клиента във фокуса на фирменото внимание е подход, 

който доказва своята ефективност и позиционира конкурентната борба в прин-

ципно ново измерение, в което научнообоснованите методи и прилагането на 

доказани практики при вземането на управленски решения добива стратегичес-

ки мащаби и се превръща в основна предпоставка за успеха на фирмите в дъл-

госрочен план. Широкият диапазон на познанията в областта на мениджмънта 

позволява фундаментални модели и методики на изследване да бъдат адапти-

рани и адекватно прилагани в редица области на стопанския живот.  

В областта на обслужването на клиентите са известни и се прилагат 

редица модели като:  

1. Традиционният метод за планиране на обслужването (Traditional 

Ways of Planning Customer Services), според който обслужването на клиенти-

те се позиционира на изхода на логистичната система и представлява част от 

фирмения маркетингов микс3.  

 

 

 

                                      
3  Lambert, J., R. Stock. Strategic Logistics Management. Irwin, Homewood, IL, 1993. 
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2. Моделът на Кано за класификация на елементите на качеството 

(Kano’s Model of Quality Element Classification), насочен към оценка на обс-

лужването на клиентите4.  

3. Концептуалният модел за качеството на обслужване във веригата на 

доставки (Conceptual Model for Quality of Service in the Supply Chain) 5, бази-

ран на концепцията за качеството на обслужване, разработена от 

Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry и се позовава на разра-

ботките на A. E. Gunasekaran и W. T. Ngai6.  

4. Моделът за качество на логистичното обслужване (LSQ – Logistic 

Service Quality) 7 и др.  

Всеки един от тези модели може да намери приложение при изследване 

на обслужването на клиентите, предоставено от куриерски фирми. За целите на 

тази студия ще се спрем на Модела за качество на логистичното обслужване 

(LSQ – Logistic Service Quality), тъй като той включва ясно определени промен-

ливи като навременност (Timeliness), условия/точност на поръчката 

(Condition/Accuracy of order), качество на информацията (Quality of information) 

и наличност/качество на персонала (Availability/Quality of personnel)  за опреде-

ляне на най-ефективните измерители при предоставянето на качество на услу-

гите за постигане на удовлетвореност на клиентите в актуалните пазарни усло-

вия. Списъкът на променливите може да бъде допълнен и към тях да се доба-

вят: поръчка за освобождаване на количества (Order release quantities), проце-

дура по поръчката (Ordering procedures), несъответствия, свързани с изпъл-

нението на поръчката (Order discrepancy handling)8. 

                                      
4  Huiskonen, J., T. Pirttilä. Sharpening Logistics Customer Service Strategy Planning by 

Applying Kano’s Quality Element Classification. // International Journal Production 
Economics, 1998, Vol. 56-57, pp. 253-260. 

5  Seth, N., S. G. Deshmukh, Prem Vrat. A Conceptual Model for Quality of Service in the 
Supply Chain. // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
2006, Vol. 36, №7, pp. 547-575. 

6  Gunasekaran, A. E., W. T. Ngai. Build-to-Order Supply Chain Management: a Literature 
Review and Framework for Development. // Journal of Operations Management, 2005, 
Vol. 23, pp. 423-451. 

7  Ho, J. S. Y., D. O. L. Teik, F. Tiffany, L. F. Kok, T. Y. Teh. Logistic Service Quality 
among Courier Services in Malaysia. // International Conference on Economics, Business 
Innovation, IPEDR, 2012, Vol. 38, IACSIT Press, Singapore, pp. 113-117. 

8  Mentzer, J. T., D. J. Flint, G. Tomas, M. Hult. Logistics Service Quality as a Segment-
Customized Process. // Journal of Marketing, October, 2001, Vol. 65, pp. 82-104. 



296 

В сектора на услугите, в това число и на куриерските услуги, удовлет-

вореността на клиентите е основен елемент, който съществено допринася за 

формиране на лоялни клиенти9 и всяка от посочените променливи оказва 

своето съществено влияние за формиране на потребителските нагласи: 

1. По отношение на показателя, измерващ навременността (Timeliness) 

при оказването на куриерската услуга, трябва да се има предвид, че нейният 

принос към обслужването на клиентите е от фундаментално значение, пора-

ди факта че съществена част от първоначалните впечатления се свързват с 

акуратността на изпълнение в тази насока. Навременното изпълнение из-

мерва точността при осъществяването на доставките и цели максимална 

степен на доближаване между предварително фиксираното и реалното вре-

ме. Значимостта на показателя се определя и от необходимостта за прилага-

не на оптимален подход към общия времеви диапазон в цялостния логисти-

чен процес, който интегрира множество от точки, в които пратката стацио-

нарно бива позиционирана и на тази основа може да се гарантира протичане 

на логистичните процеси в желаните времеви граници.  

2. Условия/точност на поръчката (Condition/Accuracy of order) фигури-

ра в списъка с показателите, дименсионно определящи нивата на удовлетво-

реност на клиентите, предвид възможността за пораждане на ситуация на 

конфликт между логистичния доставчик и клиента при отчетено несъответс-

твие в този аспект. За превенцията в тази насока от голямо значение са ко-

муникационните връзки между двете страни, ясно формулираните парамет-

ри на поръчката от клиента и нивата на компетентност, опита и съпричаст-

ността от страна на персонала на куриерската фирма. Наличието на тези 

предпоставки е гаранция за формиране на поръчка, която отговаря на изиск-

ванията на клиентите и на възможностите на доставчика. В резултат на това 

може да се очаква постигане на удовлетвореност за получателите на куриер-

ски услуги и формиране на лоялна клиентска аудитория за самите куриери.  

 

                                      
9  Sharma, A., D. Grewal, M. Levy. The Customer Satisfaction/Logistics Interface. // Journal 

of Business Logistics, 1995, Vol. 16, № 2, pp. 1-22; Saura, I. G., D. S. Fraces, G. B Contri, 
M. F. Blasco. Logistic Service Quality: A New Way to Loyalty. // Industrial Management 
and Data Systems, 2008, Vol. 108, № 5, pp. 650-668. 
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3. Предвид динамиката в развитието на информационно-комуни-

кационните технологии все по-високи са и критериите за оценка по отноше-

ние на качеството на информацията (Quality of information). Разширява се 

обхватът на изискванията на клиентите, тъй като информацията се възприе-

ма като „качествена“, ако отговоря на множество условно определени пара-

метри, в това число визираме пълнота на информационния масив, достовер-

ност, навременност, многоканалност при транслиране, бързина на актуали-

зиране, многокритериалност при филтриране, сигурност по отношение на 

достъпа от страна на лицата с делигирани права, обратна връзка с доставчи-

ка на куриерски услуги и пр.  

4. Показателите за наличност/качество на персонала (Availability 

/Quality of personnel) или конкретизирани от John T. Mentzer, Daniel J. Flint, 

G. Tomas, M. Hult като качество на персонала за контакт (Personnel contact 

quality) се отнасят до ориентацията към клиентите от страна на контактните 

лица на доставчика на куриерски услуги. Конкретно клиентите се интересу-

ват дали персоналът за обслужване е информиран и съпричастен към техни-

те изисквания и дали е достатъчно компетентен, за да им окаже адекватно 

съдействие при разрешаване на възникналите проблеми. 

5. Поръчка за освобождаване на количества (Order release quantities) в 

сферата на куриерските услуги свързваме с присъствието на пратките във 

веригата от началния до крайния клиент, тоест от момента на предоставяне 

на пратката до момента на нейното преминаване във владение на крайния 

клиент.  Показателите, които се измерват за формиране на комплексна оцен-

ка в това направление, могат да оценят времето, за което се обработват 

практиките в разпределителните центрове, общото време, необходимо за 

извършване на услугата, коректност при отпускането на количествата и др. 

6. Към настоящия момент управлението на фирмените процеси се под-

чинява на определен набор от процедури, които регламентират сценариите, 

по които се постига желаният резултат в синхрон с динамиката на промени-

те във факторите, оказващи влияние върху изпълнението. В тази посока ку-

риерските фирми следва да разполагат с формализирана процедура по по-

ръчката (Ordering procedures), която да я проследява от момента на нейното 

постъпване до момента на нейното изпълнение, като следва да включва и 
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елементи на процедурни решения при постъпване на рекламации. Този под-

ход се прилага с оглед постигане на високи нива на персонализираност от-

носно разпределението на отговорностите между ангажираните човешки 

ресурси.  

7. Конструирането на системата от показатели за оценка на качеството 

на логистичното обслужване логично оценява и несъответствията, свързани 

с изпълнението на поръчката (Order discrepancy handling), тоест под внима-

ние се вземат и възможностите за предявяване на рекламации, в случаите 

когато се отчитат сериозни различия между визията на клиента за изпълне-

нието на куриерската услуга и предоставеното от фирмата обслужване. В 

тази насока следва да се търси вариантност при решаване на проблема, из-

годна и за двете страни, от гледна точка на стратегическата значимост на 

клиента, особено когато той попада в групата на постоянните и лоялните 

към фирмата клиенти.  

В тази връзка можем да обобщим, че: 

Първо, удовлетворението на клиентите може да се възприеме като ре-

зултат от съпоставителни оценки между очаквано и предоставеното обслуж-

ване, докато качеството на самата услуга се основава на сравнение между 

желаната и предоставената услуга.  

Второ, удовлетвореността на клиентите не се намира в тясна връзка с 

конкретна услуга, а е следствие от комплексни действия, за които можем да 

твърдим, че обхващат последователност от звена, формиращи цялостната 

верига на доставки и всяко действие или бездействие рефлектира върху 

крайните равнища на обслужване и конкретно върху удовлетвореността на 

клиентите.  

1.2. Методика за проучване на обслужването на клиентите 

Редица автори се консолидират около схващането, че най-

ефективната, нагледна и полезна методика, свързана с проучване на обслуж-

ването на клиентите, е „SERVQUAL“, разработена от A. Parasuraman, Valarie  
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A. Zeithaml, Leonard L. Berry10. С нея се цели преодоляване на сложни абст-

рактни разсъждения за качеството на услугите и се свежда до конкретни 

управленски решения, свързани с подобряването на качеството на обслуж-

ване на потребителите.  

Разработеният модел за качеството на обслужване е известен като мо-

дел на несъответствията и може да бъде адаптиран в контекста на куриерс-

ката дейност (вж. фиг. 1). 

Несъответствията по отношение на качеството на куриерското обс-

лужване, които могат да бъдат локализирани, се свеждат най-общо до пет: 

1. Първото несъответствие касае възприемането на потребителските 

очаквания от страна мениджърите на куриерски фирми и реалните очаква-

ния от страна на клиентите, свързани с обслужването, което им се предоста-

вя. На тази основа е възможно да възникне различие, продиктувано от пози-

цията на отделните параметри, които формират куриерския продукт и опции-

те за неговото заплащане. В сферата на куриерското обслужване е широко 

застъпена политиката на предлагане на пакети от множество допълнителни 

елементи, които формират цялостния облик на крайния продукт. Потребите-

лите от своя страна са силно чувствителни към комплекса от услуги и от 

баланса между качество и цена, които формират нивата на тяхната удовлет-

вореност. За постигане на съответствие в тази насока куриерите следва да 

фокусират своето внимание към потребителските очаквания и предпочита-

ния посредством провеждане на маркетингови проучвания. 

2. Второто различие, което отчита моделът, взема под внимание веро-

ятността за настъпване на несъответствие между възприемането на потреби-

телските очаквания от страна на ръководството на куриерските фирми и 

пренасянето на тези възприятия върху характеристиките на качеството на 

обслужване. Несъответствия в това направление могат да бъдат регистрира-

ни при липсата на стандарти, разработени в съответствие с очакванията на 

клиента, базирани на т.нар. добри практики и оценяване на обслужването на 

клиентите на база вътрешнофирмени нормативи. 

                                      
10  Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, L. L. Berry. A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research. // Journal of Marketing,  Fall 1985,Vol. 49, pp. 41-50; Фе-
доськина Л. А. Методика „SERVQUAL” как инструмент повышения инновационной ак-
тивности в организациях сферы услуг. // Креативная экономика, 2008, №3 (15), с. 73-83. 
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Фиг. 1. Модел на несъответствията в качеството 

на куриерското обслужване11 

3. Различия в областта на обслужването могат да бъдат наблюдавани и 

по отношение на кореспонденцията между възприетите характеристики на 

обслужване, определени по спецификация, и процесът на неговото изпълне-

                                      
11  Адаптирано по: Parasuraman, A., V.A. Zeithaml, L. L. Berry. Цит съч., с. 44; Хаксевер, 

К. и др. Управление и организация в сфере услуг: Теория и практика. Санкт-
Петербург: Питер, 2002. 
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ние, който не се финализира с акта на финансово приключване на сделката, 

а продължава във времеви диапазон и след това. Този факт налага да се раз-

шири полето на отговорност, свързана с удовлетвореността на клиентите и 

да се търси съответствие между очакванията на клиентите на куриерски 

фирми, заложени в разработени стандарти и предоставеното им обслужване 

преди, по време и след сделката. Така дименсионно разширен периметър на 

действие за куриерите през целия цикъл на изпълнение на поръчката разк-

рива потенциал за настъпване на несъответственост между очаквания и ре-

ални измерения на изпълнението, които трябва да бъдат максимално приб-

лижени във възможно най-тесни граници. 

4. Общуването с потребителите и предоставянето на обслужване може 

да бъде разглеждано като източник на различия от позицията на нерегла-

ментирани действия на куриерите с фирмената политика на обслужване. В 

няколко основни аспекта могат да се търсят причинно-следствени връзки 

между външната и вътрешната среда, които да доведат до т. нар. несъответ-

ствия. Една от главните възможности е дефинитивно определена от липсата 

на достатъчно тесен контакт между куриерската фирма и нейния потреби-

телски кръг, който има свойството да променя своите параметри в диамет-

рално противоположни посоки, в зависимост от неговата удовлетвореност 

от продуктовия микс, който получава. Ако елементите на микса се възприе-

мат от клиентската аудитория, тогава пазарните позиции на фирмата се от-

личават с определена устойчивост и финансова подкрепа. Обратно, ако сим-

биозата между очакванията на клиентите и предлаганата продуктова комби-

нация не се осъществи, фирмата трябва да предприеме корективни действия 

и да засили връзката с външната среда, за да се адаптира бързо и успешно. 

5. Основно място в модела заема съществуването на потенциална въз-

можност за различие по отношение на възприемането на куриерското обс-

лужване и очакванията на клиентите, тоест не винаги заложените опции по 

отношение на качество, място, допълнителни услуги, срокове за изпълнение 

и пр. са в унисон с вижданията на клиентите. Основната причина можем да 

свържем с липсата на обоснована необходимост от дадена куриерска услуга, 

която логично води до акумулиране на допълнителни разходи, които често в 

условията на нестабилност имат решаващо значение при вземането на ре-
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шение за покупка. В тази посока може да се регистрира известна предпазли-

вост от страна на клиентите, които често и с основание свързват качеството 

с цената на услугата, но все по-широка популярност добива концепцията, 

известна като „low cost“ или това е подход, при който се търси възможност 

за намаляване на разходите чрез редуциране на услугите, извън обсега на 

тези, които формират основните измерения на обслужването. 

В обобщение бихме могли да откроим основните акценти на модела на 

несъответствията в качеството на куриерското обслужване. Той се позовава 

на пет основни допускания за възникване на различия, които мога да повли-

яят върху качеството, като императивно се възприема, че за да се предложи 

очакваното от клиента обслужване, е необходимо да се осъществи вербална 

комуникация, да се изучат личните потребности на клиента и да бъде вни-

мателно проучен опитът, който в исторически план създава предпоставки за 

разкриване на успешната конфигурация от услуги, която може да предложи 

една куриерска фирма, за да бъде адекватна на пазарната ситуация. 

В практиката методът, който се използва при прилагане на 

„SERVQUAL“, е анкетният. Формулираните въпроси  касаят предоставено-

то обслужване на клиентите, като се оценяват техните реакции във връзка с 

неговото качество по критерии, обединени в пет групи12: 

1) осезаемост (физичните свойства на средствата за обслужване, на 

персонала и комуникациите); 

2) надеждност (способност да изпълнява обещанията към клиентите); 

3) отзивчивост (приятелско, открито отношение към клиентите); 

4) гаранции (знания, умения и способност за доверие и искрено обс-

лужване на клиенти); 

5) емпатия (разбиране на клиентите и техните индивидуални нужди). 

Отговорите на въпросите в разработената анкета се дават по 7-

степенната скала на Ликерт, като „1“ е напълно съгласен, а „7“ – напълно не-

съгласен. Получените оценки от анкетите се осредняват по групи, като се от-

чита значимостта на груповите показатели, които са приоритетни за клиенти-

те. Приоритетните критерии се отчитат посредством допълнителна анкета, ка- 

                                      
12  Янченко, В. Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-логистический под-

ход. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. 
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то по този начин се получава комплексен показател за качество на конкрет-

ната услуга13. 

В анкетната карта се разпределят въпроси в три блока. В първия се за-

дават твърдения, които описват какви биха били очакванията на клиента по 

отношение на обслужването. Твърденията са разпределени в отделни групи 

според критерия, който се изследва. Особеното в този блок е, че твърденията 

на клиентите се основават на техния опит, като за целта е необходимо да си 

представят предприятие, което осигурява възможно най-доброто обслужва-

не и което ще бъде предпочитано пред останалите предприятия в бранша. 

Във втория блок се разполагат твърденията за действително получено обс-

лужване от дадено предприятие в бранша.  

Чрез твърденията в третия блок се измерва значимостта на групите и в 

частност теглата на всяка група от елементите на обслужването. За целта 

респондентите трябва да дадат тегло за всяка група. Необходимо е сумата на 

всички тегла да бъде равна на единица или респективно на сто. За правилно-

то попълване на анкетата е необходимо в началото на всеки блок да се из-

ложи инструкция за попълване, в която са дадени подробни указания. 

Обработката на данните може да се обособи в следните четири етапа: 

• Изчисляване на разликата между оценките за възприеманото Pi и 

очакваното качество Ei на услугата за j-тия респондент, като iii EPSQ −=  за 

всяка двойка отговори на i-тото твърдение. 

• Пресмята се средната стойност на груповия показател за j-тия рес-

пондент, като ∑
=

=
22

1i

k
m

SQ
SQ i  , където m приема стойност 4 или 5 в зависи-

мост от групата (за групи k=1, 3, 4, то m=4, a за групи k=2,5, то m=5). 

• Изчислява се претеглената стойност на груповия показател, като 

kki WSQSQ ×= , където Wk е относителен дял (при база 1) на определена от i-

тия я респондент значимост на групата. 

                                      
13  Недялков, А. Методика за измерване на качеството на услугите. // Scientific 

Proceedings of the Scientific - Technical Union of Mechanical Engineering, IX 
International Scientific Conference „Management and Engineering”, 2011, с. 228-237. 
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• Пресмята се комплексният показател за качество ∑
=

=

n

j

i

n

SQ
SQI

1

 за 

дадена услуга, предоставена от дадено предприятие. 

След като данните бъдат обработени, е необходимо да се анализират 

получените резултати и на базата на извлечената информация да се направят 

изводи и да се предложат подходящи препоръки за управлението на качест-

вото на операциите в процеса на обслужване на клиентите. 

Въз основа на направения теоретичен обзор относно методиката 

„SERVQUAL“ могат да бъдат формулирани следните обобщения: 

Първо, методиката, свързана с проучване на обслужването на клиентите 

„SERVQUAL“, разработена от A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. 

Berry може да бъде адаптирана в контекста на обслужването, предоставено от 

куриерски фирми във връзка с несъответствията на качеството на това обс-

лужване, които могат да бъдат локализирани в пет направления по отношение 

на: възприемането на очакванията на потребителите от страна на мениджъри-

те на куриерски фирми и реалните очаквания от страна на клиентите, както 

общо, така и в контекста на персоналните решения, спецификата на услугите 

и процеса на тяхното предоставяне, вкл. преди и след контакта, външното 

общуване с потребителите и възприемането на куриерската услуга. 

Второ, методът, който се използва при прилагане на „SERVQUAL“, е 

анкетният. С него се цели клиентът да направи оценка за качеството на пре-

доставеното обслужване по критерии, обединени в пет групи: осезаемост, 

надеждност, отзивчивост, гаранции и емпатия. 

Сериозните нива на конкуренция в сектора на куриерските услуги пос-

тавят фирмите в зависимост от техните клиенти и налагат възприемането на 

политика, ясно очертаваща конкретни стъпки, водещи до задържане на кли-

енти и до привличане на нови на база качество. 

1.3. Седем инструмента за управление на качеството 

на обслужване от куриерските фирми 

Качеството на обслужване се явява един от основните фактори, опреде-

лящи резултатите от пазарната дейност на предприятието. При равни други 

условия, колкото по-високо е равнището на качеството на обслужване, толкова 
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по-високи са изискванията на клиентите към продукта. Поради това при фор-

миране на системата на логистичното обслужване е важно да се отчита качест-

во на услугата, предоставяна в процеса на доставка на продукта14.  

При управлението на качеството на обслужване от куриерските фирми 

могат да бъдат адаптирани и използвани методите, наречени „седем инстру-

мента на качеството“15: 

1. Метод на стратификация (разслояване) за анализ на задачите в 

областта на качеството. Един от основните инструменти за управление на 

качеството е стратификацията. С него могат да бъдат подредени (групирани) 

общите данни по проблема в подгрупи, като всички данни се комбинират в 

отделни подгрупи на базата на налични общи характеристики16. Стратифи-

кацията изисква събирането на данни като: време и място на възникване на 

проблема; описание на проблема; причини за неговото възникване; лица, 

отговорни за възникването на проблема; действия за коригиране на пробле-

ма; лица, отговорни за провеждане на корективните действия. След като се 

събере достатъчен обем данни, те трябва да бъдат разслоени, като за куриер-

ските услуги критериите могат за бъдат свързани с процесите на обслужва-

не, с мястото на обслужване, със сътрудниците, взели участие в оказването 

на услугата, с оказаните услуги, с клиентите. 

2. Графичен метод. Обикновено се прилага в комбинация със статис-

тически и математически методи за измерване на количествените промени в 

стопанската действителност, като неговата задача е да илюстрира условни 

изображения на изследваните величини. 

3. Диаграма на Парето за анализ на причините за установените не-

достатъци. Анализът на Парето помага: 1) да се категоризират и напластят 

грешки, дефекти, закъснения, клиентски оплаквания или други индикатори 

като резултат от качеството на работния процес, така че да могат да бъдат 

                                      
14  Миротин, Л. Б. и др. Логистика: Обслуживание потребителей. Москва: ИНФРА – М. 

2002, с. 28-36. 
15  Пак там., с. 39. 
16  Шмилович, М. Стратификация (расслоение, группирование данных) – инструмент 

для анализа проблем. <http://prostokachestvo.ru/index.php?option=com_ content&view= 
article&id=61:2010-08-03-17-27-45&catid=33:2010-05-19-09-19-09&Itemid=100> 
(06.01.2016).  
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идентифицирани различни класове или типове проблеми; 2) графично да се 

покажат резултатите, така че най-значимите проблеми да се откроят (вж. 

фиг. 2). 

Проблемите, които могат да бъдат обект на изучаване от куриерските 

фирми с помощта на диаграмата на Парето, следва да се свържат с качество-

то на персонала, с процесите на транспортиране, на обработване, на опако-

ване, на съхраняване на пратките, с процедурите по удовлетворяване на рек-

ламациите и да се оценят с определено стойностно изражение, което ще 

формира основата за групиране на проблемите в съотношение 80:20 на база 

кумулативния общ процент или ще конкретизира проблемите с най-голямо 

относително тегло. 

 

 

Фиг. 2. Диаграма на Парето17 

4. Причинно-следствена диаграма на Ишикава за систематизиране на 

факторите и условията, влияещи върху равнището на качеството. Тази 

диаграма показва факторите, свързани с оборудване, процеси, хора, материа-

ли, околна среда и мениджмънт, оказващи влияние върху цялостния проб-

лем. По същество тя е техника на „мозъчна атака“ за идентифициране на 

възможните причини за даден проблем и разкрива възможност пред куриер-

ските фирми, които следва да търсят причинно-следствените връзки за въз-

никване и респективно за решаване на проблема по отношение на четири 

                                      
17  Иванов, Пл. Разреши проблема. // CIO, 22.05.2015. <http://cio.bg/7142 razreshi_ 

problema> (06.01.2016).  
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основни категории: персонал, процес на обслужване, условия на външната 

среда и условия на вътрешната работна среда. 

5. Хистограма за оценка на качеството. Хистограмата представлява 

плоскостна стълбовидна диаграма, изобразяваща честотите на отделните 

стойности на даден признак в една извадка като на абсцисата се нанасят 

значенията на признака, а на ординатата – броят на случаите или техните 

относителни дялове (честоти)18. В обсега на куриерските услуги по абсциса-

та могат да бъдат ранжирани броят или стойностите на допълнителните ус-

луги, които фирмите предлагат или елементите на обслужването, от които 

клиентите са доволни или недоволни, а по ординатата да се систематизира 

броят или относителните дялове на доволните и/или недоволните клиенти. 

6. Диаграма на разсейването за проява на зависимостите между по-

казателите за качество и основни фактори на външната среда. Диаграма-

та на разсейване е двумерна графика, всяка точка от която представя измер-

ванията на двете променливи върху един и същи обект. Когато една от про-

менливите, които искаме да изследваме, нараства, то другата може също да 

нараства или да се понижава, или пък да се изменя на случаен принцип. При 

анализа на резултатите на изменение на променливите величини, ако има 

основание да се счита, че двете величини се изменят синхронно, то това мо-

же да означава, че между величините има връзка и те си влияят една на дру-

га19. В областта на куриерските услуги съществуват редица примери за на-

личие на взаимовръзка между две променливи величини като: брой доставе-

ни пратки и постъпили рекламации от клиентите, брой предоставени допъл-

ни услуги и крайната цена на куриерската услуга и др.  

7. Контролна карта на Шухарт20. В управлението на производството 

и бизнес процесите контролната карта на Шухарт се разглежда като инстру-

мент за визуализиране на измененията на избрани параметри с цел обезпе-

                                      
18  Радилов, Д. и др. Въведение в статистиката. Варна: ТедИна, 1995, с. 92. 
19  Йорданов, Б. Ръководство за упражнения по контрол и управление на качеството. 

Инструменти за осигуряване на качеството. София: Химикотехнологичен и металур-
гичен университет, 2012, с. 38. 

20  ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. ГОСТ Р 
50779.42-99. (ИСО 8258-91). Группа Т59 <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50779-42-
99 > (06.01.2016). 
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чаване на статистическия контрол на качеството. Куриерските фирми могат 

да прилагат този метод за контрол на качеството, като формират един кори-

дор за сигурността, който ще дефинират на база риска за грешка в резултат 

на отклонение от възприетите във фирмата стандарти по отношение на обс-

лужването на клиентите и ще проследят във времето как се променя броят 

на обслужените клиенти или стойността на платените куриерски услуги. На 

базата на измерителите за дисперсия ще установят средната стандартизира-

на стойност, с която всички единици на наблюдаваната съвкупност се отк-

лоняват от средното значение и респективно, колкото е по-малко отклоне-

нието като абсолютна стойност, толкова по-стабилна е наблюдаваната съв-

купност от клиенти. 

Въз основа на проведения теоретичен обзор могат да бъдат направени 

основни обобщения като: 

Първо, удовлетвореността на клиентите не се намира в тясна връзка с 

конкретна услуга, а е следствие от комплексни действия. 

Второ, моделът за качеството на обслужване, известен като модел на 

несъответствията, може да бъде адаптиран в контекста на куриерските услуги. 

Трето, при управлението на качеството на обслужване от куриерските 

фирми могат да бъдат адаптирани и използвани методите, наречени „седем 

инструмента на качеството“. 

Теоретичната постановка на проблема за управлението на качеството 

на куриерските услуги не изчерпва възможностите, които съществуват в 

очертаната насока, но те са основа за провеждане на изследване относно 

потребителската удовлетвореност от използването на куриерски услуги от 

фирми, опериращи в област Варна. За целта ще бъде приложена методика 

„SERVQUAL“, разработена от А. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard 

L. Berry, базираща се на анкетния метод.  
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Глава втора. Потребителската удовлетвореност от обслужването, 

предоставено от куриерски фирми, опериращи в област Варна 

 

2.1. Обем и тип на извадката за провеждане на представително 

анкетно проучване за област Варна 

За провеждане на представително анкетно проучване на областно рав-

нище обемът и типът на извадката се определят на база три групи критерии: 

тип оценявани характеристики на ниво общо за областта, обем на извадката 

при минимум 50% норма на отговори и очаквана максимална грешка при 

50% относителен дял. 

Броят на единиците в генералната съвкупност на трудоспособното на-

селение в област Варна възлиза на 298 039 лица към 31.12.2014 г. (въз осно-

ва на данни от демографската статистика). С оглед оценката на дадени ха-

рактеристики на тази генерална съвкупност, при риск за грешка 5% (95% 

гаранционна вероятност), е необходимо да се излъчи случайна безвъзвратна 

извадка (вж. табл. 1): 

Таблица 1 

Параметри на представително изследване за област Варна21 

Вариант 

Тип оценявани 

характеристики 

(на ниво общо за областта) 

Обем на извадката 

(при минимум 

50% норма на 

отговори) 

Очаквана 

максимална 

грешка при 50% 

относителен дял 

1 Предимно качествени 
750 

(ефективен ~500) 
±5,4% 

2 Качествени и количествени 
1 500 

(ефективен ~1 000) 
±4,1% 

 

При положение, че обект на изследване са отделните трудоспособни 

лица, най-подходящият тип извадка е стратифицираната тристепенна гнез-

дова безвъзвратна случайна извадка. Конкретните параметри за извадката са 

следните: 

                                      
21  Найденов, Ал. Предложения за обем и тип на извадки за провеждане на представи-

телни проучвания. София: НСИ, 2015. 



310 

Тип извадка: тристепенна гнездова извадка, стратифицирана по общи-

ни (в област Варна) и град/село, пропорционално на населението в стратите. 

• Гнезда на първа степен – преброителни участъци, избрани на слу-
чаен принцип (Вариант 1: 50 гнезда, Вариант 2: 100 гнезда). 

• Гнезда на втора степен – адреси/домакинства, избрани на случаен 
принцип (по 15 адреса/домакинства във всяко гнездо). 

• Единица на трета степен – лице в трудоспособна възраст, избрано 
на случаен принцип, от живеещите в домакинството/на адреса. 

За целите на изследването на потребителската удовлетвореност от изпол-

зването на куриерски услуги ще ограничим анкетното проучване до обслужва-

нето на трудоспособното население, предоставено от куриерски фирми, опери-

ращи в област Варна. Изборът на трудоспособното население като обект на 

изследване е продиктуван от спецификата на куриерските услуги, които са пла-

тени, тоест изискват определен финансов ресурс и в преобладаващата си част 

предполагат доставка на продукт, който също има определена пазарна стой-

ност, която получателят следва да заплати. На тази основа считаме, че до голя-

ма степен профилът на физическите лица, които използват услугите на куриер-

ските фирми, се определя в границите на трудоспособната възраст. По дефини-

ция трудоспособното население е съвкупност от лица в трудоспособна възраст, 

съобразно трудовото законодателство на страната. Според действащото в Бъл-

гария законодателство минималната граница на трудоспособната възраст е 16 

години, а максималната се определя от правото на пенсия за прослужено време 

съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване22. 

В студията вторият критерии за подбор на участниците в анкетното 

проучване са физически лица, които живеят на територията на област Варна. 

Резултатите от анкетно проучване за изследване на потребителската удов-

летвореност от използването на куриерски услуги в област Варна са обрабо-

тени с помощта на програмен продукт SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), който е предназначен преди всичко за обработка и анализ на ин-

формация от социални и маркетингови проучвания23.  

                                      
22  Кодекс за социално осигуряване. <http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512> 

(06.01.2016). 
23  Стоянов, Ал. Обработка и анализ на данни със SPSS, с. 1. <http://alexst.org/ 

DataAnalysis/Zapiski/SPSS%20textbook_MOD_7.pdf > (06.01.2016). 
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2.2. Анализ на резултатите от анкетно проучване за изследване 

на потребителската удовлетвореност от обслужването, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна 

В динамичната среда, в която функционират съвременните стопански 

субекти, удовлетворяването на потребностите заема все по-важно място в 

тяхната стопанска дейност, продиктувано от необходимостта за отстояване 

на пазарни позиции на база уникални конкурентни предимства. Компаниите 

все повече осъзнават, че ако не отговорят на очакванията на потребителите, 

те бързо ще се преориентират към фирми, фокусирани върху техните изиск-

вания. Предвид тази причинно-следствена обусловеност предприятията 

трябва да гарантират качество при обслужване на клиентите на всеки един 

етап от цикъла при изпълнение на поръчката. Именно качествените пара-

метри в процеса по обслужване кореспондират в най-голяма степен с рав-

нището на удовлетвореност на клиентската аудитория и са предпоставка за 

формиране на лоялност, основана на взаимно доверие. В този контекст се 

очертава и обективната необходимост от измерване на равнищата на удов-

летвореност от предоставеното обслужване пред всички пазарни агенти, в 

това число и пред операторите на куриерски услуги, с научно обосновани 

подходи, които да локализират проблемните области и да очертаят от една 

страна насоки за постигане на баланс между качество на предлаганото обс-

лужване и цената, а от друга за повишаване на икономическата ефективност 

на фирмата.  

Тази студия е насочена към изследване на качеството на услугите, 

предоставяни от куриерските фирми и определяне на степента на удовлет-

вореност на потребителските изисквания, като за целта е адаптиран моделът 

„SERVQUAL“. Интерес представлява измерването на качеството на услуги-

те от гледна точка на потребителите чрез оценка на техните очаквания и 

възприятия.  

Анкетата е разделена на четири основни блока. Първият има за цел да 

измери очакванията на потребителите по отношение на дадена куриерска 

услуга. Въз основа на техния опит от използването на куриерски услуги е 

необходимо да си представят такава фирма, която осигурява най-високо 

качество на обслужване и с която винаги биха желали да работят. За целта е 
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необходимо да оценят по седемстепенната скала на Ликерт 22 показателя, 

систематизирани в табл. 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели за оценка на потребителските очаквания 

№ Критерии за качество 

М1 Една добра куриерска фирма има съвременна техника и оборудване 

М2 Офисите на една добра куриерската фирма са с приветлив вид 

М3 Персоналът на една добра куриерската фирма е с представителен външен вид 

М4 
Рекламните материали на една добра куриерската фирма имат добър търговски 
вид 

Q ОСЕЗАЕМОСТ (М1 - М4) 

H5 
Когато една куриерска фирма даде обещание да извърши дадена дейност за оп-
ределено време, тя го прави 

H6 
Когато имате проблем, една добра куриерска фирма прави всичко възможно той 
да бъде решен 

H7 
В една добра куриерска фирма трябва да Ви обслужват професионално от първия 
път 

H8 Една добра куриерска фирма винаги изпълнява услугите си в уречения срок 

H9 
Една добра куриерска фирма не трябва да допуска грешки и неточности в доку-
ментацията си 

Q НАДЕЖДНОСТ (H5 - H9) 

О10 
Служителите на добрата куриерска фирма трябва да казват с точност времето, за 
което ще бъде изпълнена услугата 

О11 
Служителите на една добра куриерска фирма трябва да обслужват клиентите 
бързо 

О12 
Служителите на добрата куриерска фирма трябва винаги да са готови да помог-
нат на клиентите 

О13 
Служителите на добрата куриерска фирма не трябва да са заети с друго, освен с 
изпълнението на заявките на клиентите 

Q ОТЗИВЧИВОСТ (О10 - О13) 

У14 
Поведението на служителите от една добра куриерска фирма трябва да вдъхва 
доверие и увереност 

У15 
При взаимоотношенията си с една добра куриерска фирма клиентите трябва се 
чувстват спокойни и защитени 

У16 
Служителите на една добра куриерска фирма трябва да са винаги учтиви и вни-
мателни към клиентите си 

У17 
Служителите на добрата куриерска фирма притежават компетентността да отго-
варят на всички въпроси 
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Q ГАРАНЦИИ (У14 - У17) 

С18 
В една добра куриерска фирма трябва да има индивидуален подход при обслуж-
ване на клиентите 

С19 Работното време на добрата куриерска фирма трябва да е удобно за клиентите 

С20 
В една добра куриерска фирма трябва да има служители, които са прикрепени 
към клиентите и ги обслужват лично 

С21 
В една добра куриерска фирма служителите възприемат желанията на клиентите 
като свои 

С22 
Служителите на една добра куриерска фирма разбират специфичните потребно-
сти на клиентите 

Q ЕМПАТИЯ (С18-С22) 

 

В анкетата не са включени грешни и верни отговори. Ако респонден-

тите считат, че даден показател е от съществено значение за една добра 

фирма в сектора, то е необходимо да отбележат отговор „1“ и обратно, ако 

считат, че показателят не е абсолютно необходим за добрата фирма, то те 

трябва да маркират „7“. При колебание се избира междинен отговор, затво-

рен в границите между „2“ и „6“. 

Вторият блок от въпроси има за цел да измери възприятието на клиен-

та по отношение на вече предоставена услуга. За целта е необходимо да се 

даде оценка на 22 твърдения (вж. табл. 3), които се отнасят за впечатленията 

на респондента от работата му с водеща куриерска фирма, която той сам 

трябва да посочи. Методът на попълване е сходен с този в блок едно. Отно-

во се използва седемстепенната скала на Ликерт, където отбелязаните с „1“ 

отговори показват, че респондентът е напълно съгласен с твърдението, че 

даден показател е присъщ за въпросната куриерска фирма, а тези маркирани 

със „7“, че твърдението не е типично за фирмата. 

Таблица 3 

Критерии и показатели за оценка на потребителските възприятия 

№ Критерии за качество 

М1 Фирма „XYZ“ има съвременна техника и оборудване 

М2 Офисите на фирма „XYZ“ са с приветлив вид 

М3 Персоналът на фирма „XYZ“ е с представителен външен вид 

М4 Рекламните материали на фирма „XYZ“ имат добър търговски вид 
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Q ОСЕЗАЕМОСТ (М1 - М4) 

H5 
Когато фирма „XYZ“ даде обещание да извърши дадена дейност за определено 
време, тя го прави 

H6 Когато имате проблем, фирма „XYZ“ прави всичко възможно той да бъде решен 

H7 Във фирма „XYZ“ Ви обслужват професионално от първия път 

H8 Фирма „XYZ“ винаги изпълнява услугите си в уречения срок 

H9 Фирма „XYZ“ не допуска грешки и неточности в документацията си 

Q НАДЕЖДНОСТ (H5 - H9) 

О10 
Служителите на фирма „XYZ“ Ви казват с точност времето, за което ще бъде 
изпълнена услугата 

О11 Служителите на фирма „XYZ“ Ви обслужват бързо 

О12 Служителите на фирма „XYZ“ винаги са готови да Ви помогнат 

О13 
Служителите на фирма „XYZ“ никога не са заети с друго, освен с изпълнението 
на заявките Ви 

Q ОТЗИВЧИВОСТ (О10 - О13) 

У14 Поведението на служителите във фирма „XYZ“ Ви вдъхва доверие и увереност 

У15 
При взаимоотношенията си с фирма „XYZ“ Вие се чувствате спокойни и защите-
ни 

У16 Служителите на фирма „XYZ“ са винаги учтиви и внимателни към Вас 

У17 
Служителите на фирма „XYZ“ притежават компетентността да отговарят на 
всички Ваши въпроси 

Q ГАРАНЦИИ (У14 - У17) 

С18 Фирма „XYZ“ има индивидуален подход на обслужване към Вас 

С19 Работното време на фирма „XYZ“ е удобно за Вас 

С20 
Във фирма „XYZ“ има служители, които са прикрепени към вас и Ви обслужват 
лично 

С21 Във фирма „XYZ“ служителите възприемат Вашите желания като свои 

С22 Служителите на фирма „XYZ“ разбират специфичните Ви потребности 

Q ЕМПАТИЯ (С18-С22) 

 

Резултатите, получени в третия блок, имат за цел да спомогнат за из-

мерване на значимостта на груповите показатели „осезаемост“, „надежд-

ност“, „отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“. В анкетата е описано какво е 

точното съдържание на всеки от показателите и на тази база следва да бъде 

формирана съответната количествена оценка за тях (вж. табл. 4). 
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Таблица 4 

Съдържание на груповите показатели 

 

Показател Описание 

1. Осезаемост 
Външен вид на фирмите за куриерски услуги, включващ: сграда, 
помещения, оборудване, персонал, информационни материали 

2. Надеждност 
Способността на фирмите за куриерски услуги да изпълняват услу-
гите си надеждно и старателно 

3. Отзивчивост 
Желанието на фирмите за куриерски услуги да помагат на клиенти-
те и бързо да ги обслужват 

4. Гаранции 
Вежливост, компетентност на служителите във фирмите за куриер-
ски услуги, както и умението им да вдъхват доверие 

5. Емпатия 
Внимание и индивидуален подход към клиентите от страна на слу-
жителите във фирмите за куриерски услуги 

 

Респондентите посочват доколко тези показатели са значими за тях, 

като разпределят 100 точки в съответствие с визията за тяхната важност. 

Колкото по-голяма персонална стойност има даден показател, толкова пове-

че точки получава. Необходимо и важно условие е сумата на всички разпре-

делени точки за даден групов показател да бъде 100.  

Четвъртият блок е т.нар. демографски блок, който акумулира обектив-

на и пълна информация при провеждането на дадено изследване. Той има за 

цел събере обща информация за респондентите и да проследи доколко изс-

ледваните показатели са обвързани с демографските групи. Съдържа въпро-

си, свързани с пол, възраст, занятие, образование и населено място на анке-

тирания. 

За целите на това изследване са анкетирани 514 респондента, живеещи 

на територията на област Варна, от които 371 жени и 143 мъже. От данните, 

изложени в табл. 5, се вижда, че най-голяма част от анкетираните са на въз-

раст от 21 до 30 г., общо 288 души. Преобладаващата част от респондентите 

са работещи (57,2%), 30% попадат в категорията „Ученик/студент“, 8,9% в 

групата „Домакиня/ Майчинство“, 3,3% са безработни, а едва 0,6% – пенсио-

нери, които не са обект на изследователски интерес, тъй като не попадат в 

групата на трудоспособното население. 
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Таблица 5 

Разпределение на респондентите според тяхната 

възраст и занятие 

 

Възраст 

Какво е вашето занятие? 

Общо 
Работещ 

Домакиня/ 

Майчинство 

Ученик/ 

Студент 
Безработен Пенсионер 

До 20 г. 15 0 38 3 0 56 

От 21 до 30 г. 141 29 108 10 0 288 

От 31 до 40 г. 95 16 8 1 1 121 

От 41 до 50 г. 29 1 0 1 0 31 

Над 50 г. 14 0 0 2 2 18 

Общо 294 46 154 17 3 514 

 

В процеса на попълване на анкетата беше необходимо респондентите 

да посочат една от водещите за тях куриерски фирми, чиито услуги са из-

ползвали и ще бъде обект на внимание при изследване на действително по-

лученото качество на обслужване от тях. В резултат на това 68,7% от тях са 

избрали да опишат качеството на услугите, предоставени от „Еконт Експ-

рес“, 18,1% – „Спиди“, 3,1% – „Ди Ейч Ел“, 1,0% – „Ин Тайм“, а останалите 

9,1% са посочили други оператори, в т.ч. „Интерлогистика“, „Транспрес“, 

„Лео Експрес“ и др. (вж. фиг. 3). 

Техниките за измерване на качеството на услугата трябва да се харак-

теризират с висока степен на приближеност до реалността и да отразяват 

потребностите, желанията и очакванията на клиентите. Идентифицирането 

на параметрите на потребителското търсене представлява сериозна труд-

ност, поради подчертано динамичния му характер. В тази насока възниква и 

несъответствието между очакванията на клиента относно дадена услуга и 

действителното възприемане на резултата.  
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Фиг. 3. Разпределение на куриерските фирми, 

чиито услуги са обект на оценка 

Гореизложената теза, касаеща несъответствието между очакванията на 

потребителите относно дадена услуга и нейното реално възприемане, се 

потвърждава и от резултатите, получени от проведеното проучване. Както 

се вижда от данните, представени в табл. 6, при всички изследвани показа-

тели е налице разминаване между очакваното от клиента обслужване от 

страна на куриерските фирми, опериращи в област Варна, и това, което в 

действителност му е предоставено. Именно поради тази причина логиката 

на изследването предполага да бъдат разгледани по-подробно получените 

несъответствия и да се търсят причини за тяхното преодоляване. 

Таблица 6 

Съответствие между очакваното и възприетото равнище 

на обслужване на клиентите от страна на куриерските фирми, 

опериращи в област Варна 

Групов 

показател 

Критерии 

за качество 
Очаквано равнище Възприето равнище SQ 

Осезаемост 

М1 1,6634 2,0603 -0,3969 

М2 1,9319 2,4981 -0,5661 

М3 2,0233 2,4163 -0,3930 
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М4 2,1362 2,5545 -0,4183 

 
-0,4436 

Надеждност 

H5 1,5136 1,9339 -0,4202 

H6 1,7198 2,1304 -0,4105 

H7 1,5603 1,9261 -0,3658 

H8 1,5564 1,8949 -0,3385 

H9 1,5467 1,9241 -0,3774 

 
    -0,3924 

Отзивчивост 

O10 1,7685 2,1362 -0,3677 

O11 1,7218 1,9883 -0,2665 

O12 1,6401 2,1362 -0,4961 

O13 2,0428 2,5389 -0,4961 

 
    -0,4066 

Гаранции 

У14 1,6576 2,3035 -0,6459 

У15 1,6693 2,2043 -0,5350 

У16 1,5117 2,0253 -0,5136 

У17 1,8249 2,2840 -0,4591 

 
    -0,5384 

Емпатия 

С18 2,0350 2,6673 -0,6323 

С19 1,8171 2,2704 -0,4533 

С20 2,6907 3,5673 -0,8766 

С21 2,6012 3,2607 -0,6595 

С22 2,1518 2,8249 -0,6732 

 
    -0,6590 

 

При извършване на аналитичните действия е целесъобразно да се по-

стави акцент върху значимостта на отделните групи показатели за респон-

дентите. Комплексният показател за качество SQI отчита разликата между 

очакваното и възприетото от клиента качество на обслужване, като взема 

под внимание важността на отделните показатели за потребителите (вж. 

табл. 7). 
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Таблица 7 

Комплексен показател за качество на услугите, 

предоставяни от куриерските фирми, опериращи в област Варна 

Групов показател SQ Значимост SQI 

Осезаемост -0,4436 18,5605 -8,2334 

Надеждност -0,3924 28,3502 -11,1269 

Отзивчивост -0,4066 20,9728 -8,5275 

Гаранции -0,5384 20,9748 -11,2928 

Емпатия -0,6590 16,7257 -11,0222 

 

На базата на получените резултати надеждността се откроява ясно ка-

то най-значим показател за потребителите на куриерски услуги. Същевре-

менно е налице разминаване в отрицателна посока между очакваното и ре-

ално полученото качество на обслужване, предоставено на клиентите от 

страна на куриерските оператори в тази област. Следователно операторите 

на куриерски услуги следва приоритетно да насочат внимание и ресурси към 

подобряване на своята дейност в тази насока. 

Разликата между очакваното и възприетото равнище на обслужване по 

отношение на надеждността е -0,3924 пункта. Това от своя страна означава, 

че куриерските фирми не успяват да осъществят предлаганите от тях услуги 

надеждно и старателно спрямо очакванията на клиентите. Най-голямо отк-

лонение между очакванията и възприятията на потребителите се наблюдава 

в ситуация, при която е дадено обещание за извършване на услугата в опре-

делен срок, който не е спазен (вж. фиг. 4). 
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Фиг. 4. Резултати от оценка на твърдението: 

„Когато една куриерска фирма даде обещание 

да извърши дадена дейност за определено време, тя го прави“ 

Операторите на куриерски услуги трябва да насочат своите действия 

не само към реализиране на самата продажба, а и към т.нар. следпродажбено 

обслужване. За да постигнат успех, те трябва възприемат обслужването на 

клиентите като сложен и продължителен процес, който не приключва със 

самото заплащане на услугата. Това е един от най-сериозните проблеми на 

българските куриерски фирми, свързан с непостоянния контингент от кли-

енти. Всеки разочарован потребител се насочва към следващия оператор на 

куриерски услуги и така се получава затворен цикъл, в който всички кури-

ерски фирми регистрират нови клиенти, които обаче не са резултат от по-

доброто им обслужване, а са следствие от по-ниското качество на предоста-

вените услуги от страна на конкурентите. Фокусът на организациите е по-

грешно изместен към реализиране на приходи от продажби, а не е баланси-

ран с удовлетворяване на потребностите на клиентите чрез предоставяне на 

качествено обслужване.  

Несъответствието между даденото обещание от страна на куриерските 

фирми за срока на изпълнение на поръчката и реалното време, за което тя е 

осъществена, се среща най-вече при т.нар. услуга „от врата до врата“. При 
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нея куриерската фирма поема ангажимент да достави пратката срещу зап-

лащане директно до дома на клиента в точно определен ден и час. Това на-

лага получателят да е на посочения от него адрес в уговореното време, тъй 

като в противен случай ще се наложи сам да организира получаването на 

пратката, което обезсмисля допълнително заплатената такса за услугата. 

Недоволството от страна на потребителите се поражда от неспазването 

именно на тези срокове.  

Известен е фактът, че времето е изключително ценен ресурс в условия-

та на икономика, подчинена на пазарните принципи. Характерно за него е, 

че то не може да бъде складирано, купено или възвърнато. Именно поради 

тази причина е необходимо мениджърите на куриерски услуги да променят 

своето мислене в тази насока, като не се стремят единствено да формират 

определен контингент от клиенти, а да ги задържат, ценейки тяхното време 

и изпълнявайки поръчките им във фиксирания времеви диапазон.  

Фирменият мениджмънт, при предоставянето на куриерски услуги, 

трябва да фокусира своето внимание не само върху надеждността на извър-

шваната дейност, а и към индивидуалния подход, който предлага на своите 

клиенти. Това твърдение се базира на факта, че най-голяма разлика между 

очакваното и действително полученото качество на куриерските услуги е 

налице в груповия показател „емпатия“, чиято числена стойност е -0,6590 

пункта. На практика резултатът показва, че потребителите не получават 

нужната грижа и индивидуален подход от страна на куриерските фирми в 

процеса на тяхното обслужване.  

При анализа на получените резултати става ясно, че най-голяма разли-

ка между очакваното и действително полученото качество на обслужване в 

областта на емпатията, клиентите отчитат при отговора на въпроса, касаещ 

необходимостта една куриерска фирма да разполага със служители, пряко 

ангажирани с клиентите и да прилага персонален подход. От данните, изло-

жени на фиг. 5, се вижда, че 74,4% от анкетираните дават своето съгласие, 

че в една добра куриерска фирма трябва да има такъв тип индивидуално 

обслужване; 12,1% от тях са неутрални по този въпрос и едва 13,6% са посо-

чили, че такъв тип обслужване не е необходимо. 
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В тази насока проблемите в българската стопанска практика произти-

чат главно от факта, че служителите в организациите, в това число и на ку-

риерските фирми, не са добре запознати със своите задължения и с компе-

тенциите на заеманата длъжност. Поради тази причина, в процеса на изпъл-

нение на поръчката, при възникване на въпрос от страна на клиентите, често 

се стига до тяхното пренасочване към различни служители на съответната 

организация. Неудовлетвореността се поражда и от факта, че при наличието 

на много обслужващи лица се увеличава възможността за допускане на 

грешка поради загуба на важна информация по веригата. 

 

Фиг. 5. Резултати от оценка на твърдението: 

„В една добра куриерска фирма трябва да има служители, 

които са прикрепени към клиентите и ги обслужват лично“ 

За да подобрят равнището на удовлетвореност на своите потребители, 

куриерските фирми трябва да обърнат по-сериозно внимание на индивиду-

алното обслужване. За целта е необходимо да вложат по-голямо количество 

от своя ресурс в обучение и запознаване на служителите с очакванията на 

клиентите относно персоналното обслужване, посредством провеждането на 

семинари, на които ясно и точно да бъде формулирана политиката на фир-

мата в областта на обслужването на клиентите и да се дефинират задълже-

нията и изискванията към персонала. 
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На базата на извършеното изследване се откроява фактът, че увере-

ността на служителите също е от голямо значение за клиентите и способства 

за повишаване на равнището на тяхната удовлетвореност. След обработката 

на резултатите става ясно, че потребителите на куриерски услуги подреждат 

на второ място по важност след груповия показател „надеждност“ именно 

гаранциите на заетия персонал. Както при всички други критерии и при този 

е налице несъответствие между очакваното и действително полученото об-

служване от анкетираните. Отрицателната стойност на показателя „гаран-

ции“ е индикатор, че служителите на куриерски фирми не са достатъчно 

вежливи с клиентите, нямат необходимата професионална компетентност в 

областта на куриерските услуги и не притежават умението да вдъхват дове-

рие на потребителите като цяло. 

Най-съществено несъответствие между очакваното и действително по-

лученото обслужване от страна на служителите на куриерските фирми по 

отношение на гаранциите е регистрирано именно при оценка на доверието и 

увереността, които те вдъхват на клиентите (вж. фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6. Резултати от оценка на твърдението: 

„Поведението на служителите в една добра 

куриерска фирма трябва да вдъхва доверие и увереност“ 
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Компетентните и учтивите служители, които изразяват увереност и 

вдъхват доверие на клиентите, са от голямо значение за успешното развитие 

на организациите, предвид потенциала, който концентрират при осигурява-

не на значително конкурентно предимство. Този факт налага вниманието на 

фирмения мениджмънт на операторите на куриерски услуги приоритетно да 

се ангажира с проблемите на човешките ресурси.  

За повишаване на компетентността на персонала е необходимо да се 

подобрят неговите знания и умения за извършване на желаната от клиента 

услуга. За целта той трябва да бъде добре обучен и запознат с предлаганите 

от дадена куриерска фирма услуги, тяхната специфика и особености, за да 

може да задоволи потребителските изисквания на възможно най-високо 

равнище. Един добре обучен персонал би могъл да понижи разходите на 

дадена бизнес организация или индивидуален потребител, чрез предлагане 

на подходяща за клиента услуга при оптимално съотношение цена-качество. 

Както стана ясно освен компетентност, служителите на куриерските 

фирми трябва да притежават и други качества, например учтивост, изразя-

ваща се в любезно и внимателно отношение към клиентите. Потребителите 

са изключително чувствителни спрямо вниманието, което получават от 

страна на организациите и влошаването им би довело до рязък спад в клиен-

тската удовлетвореност като цяло. 

Друг комплексен показател за качеството на услугите, предоставяни от 

куриерските фирми в област Варна, измерен с помощта на анкетния метод, е 

„осезаемост“. От логистична гледна точка показателят „осезаемост“ би имал 

най-голямо значение за дадена организация, но това не важи и за потребите-

лите на куриерски услуги. Те подреждат този критерий едва на четвърто 

място по значимост в общата класация. На практика това е и показателят с 

една от най-малките разлики между очакваното и действително полученото 

обслужване от страна на клиентите. Той отразява физически доказателства 

за услугата и средата, в която тя се предлага – помещения, оборудване и 

външен вид на служителите. Този резултат потвърждава тезата, че колкото и 

добър продукт или услуга да предлага дадена организация, то недоброто 

отношение от страна на персонала, неговата некомпетентност, липса на съп-

ричастност и прочие биха довели до значително понижаване на клиентската 
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удовлетвореност и респективно нежелание за бизнес взаимоотношения с 

дадена куриерска фирма.  

Най-голямо влияние върху отрицателната стойност на критерия „осезае-

мост“ е оказала разликата между очакваното и реално полученото обслужване 

по отношение на външния вид на офисите и помещенията (вж. фиг. 7). 

 

 

Фиг. 7. Резултати от оценка на твърдението: 

„Офисите на една добра куриерска фирма са с приветлив вид“ 

За подобряване на горепосочения показател куриерските фирми трябва 

да обърнат по-сериозно внимание на интериорните и на екстериорните ре-

шения на техните офиси. Организациите трябва да се справят по-добре с 

определянето на възможно най-добрия начин за достигане на техния „про-

дукт“ до клиентите. Това от своя страна ще повиши потребителската удов-

летвореност и ще подобри осезателно отношението на клиентите към съот-

ветната куриерска фирма. 

Комплексният показател за качество определя отзивчивостта на пер-

сонала на куриерските фирми на последно място сред изследваните крите-

рии, но за потребителите, той е на трето по важност място. Този критерий 

отразява желанието на куриерските фирми да помагат на потребителите и да 

ги обслужват с необходимата бързина. Както знаем, в съвременните дина-
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мични условия времето е най-ценният ресурс и именно поради тази причина 

този показател също трябва да бъде обект на особено внимание от страна на 

фирмения мениджмънт на операторите на куриерски услуги. Практиката 

показва, че клиентите търсят куриерски услуги, които да бъдат удобни, по-

лезни и да се характеризират с очакваната от тях бързина. За съжаление го-

ляма част от компаниите не отдават достатъчно значение на този фактор и 

не правят необходимото за ускоряване на предлаганите услуги, защото спо-

ред тях това би оказало негативно влияние върху качеството и стойността. 

Куриерските фирми трябва да намерят баланс между скорост, качество и 

стойност на предлаганите от тях услуги, за да могат да задоволят потребно-

стите на клиентите на възможно най-високо равнище, а така също и да успе-

ят в конкурентната борба. 

Един от начините за подобряване бързината на обслужването е макси-

мално автоматизиране на процесите. Това не означава да се изключат на-

пълно персоналните взаимоотношения, а те да се прилагат в случаите, кога-

то клиентът наистина има нужда от пряка комуникация със служителите на 

куриерската фирма за решаването на даден проблем или консултиране по 

даден въпрос. 

Основни изводи, формулирани на база от проведените анализи за обс-

лужването на клиентите от куриерски фирми, опериращи на територията на 

област Варна, могат да бъдат сведени до следното: 

1. Установи се, че при всички изследвани показатели (осезаемост, на-

деждност, отзивчивост, гаранции, емпатия) е налице разминаване между 

очакваното от клиента обслужване от страна на куриерските фирми, опери-

ращи в област Варна, и това, което в действителност му е било предоставе-

но. 

2. Комплексният показател за качество SQI откроява като най-значим 

показател за потребителите на куриерски услуги надеждността, което пред-

полага операторите на куриерски услуги приоритетно да насочат внимание 

и ресурси към подобряване на своята дейност в тази насока. На второ място 

по важност се класират гаранциите на заетия персонал, като най-съществено 

несъответствие между очакваното и действително полученото обслужване 

от страна на служителите на куриерските фирми по отношение на гаранции-
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те е регистрирано при оценка на доверието и увереността, които те вдъхват 

на клиентите. 

3. Най-голяма разлика между очакваното и действително полученото 

качество на куриерските услуги е налице по отношение на груповия показа-

тел „емпатия“, което налага ориентиране на куриерите към индивидуален 

подход при обслужването на своите клиенти. 

4. Показателят „осезаемост“ регистрира една от най-малките разлики 

между очакваното и действително полученото обслужване от страна на кли-

ентите. Най-голямо влияние върху отрицателната стойност е оказала разли-

ката между очакваното и реално полученото обслужване по отношение на 

външния вид на офисите и помещенията. 

5. Комплексният показател за качество поставя на трето по важност 

място отзивчивостта на персонала на куриерските фирми, който отразява 

желанието на куриерските фирми да помагат на потребителите и да ги об-

служват с необходимата бързина. 

Обслужването на клиентите е важен компонент за развитието на всеки 

успешен бизнес в днешно време и именно поради тази причина е необходи-

мо извършването на непрекъсната оценка на потребителската удовлетворе-

ност. Проучванията в сферата на обслужването на клиентите е важна стъпка, 

за да се гарантира последователност и качество във всички аспекти от дей-

ността на куриерските фирми и е предпоставка за разкриване на възможнос-

ти за подобряване на дейността в очертаните насоки. 

 

Глава трета. Възможности за подобряване обслужването 

на клиентите, предоставено от куриерски фирми в област Варна 

 

3.1. Възможности за подобряване обслужването на клиентите, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна 

по показателите „осезаемост“ и „надеждност“ 

Куриерските услуги са добре разпознати сред бизнеса и индивидуал-

ните потребители с присъщата им бързина, надеждност и гарантирано дос-

тавяне лично до получателя. Използвани широко за обслужване на най-

разнообразни по характер пратки – от кореспонденция до стоки и материали 
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с търговски характер – куриерските услуги предлагат приемане, пренасяне и 

доставка в най-кратки срокове и при най-високо ниво на сигурност. 

За да се препокрие изграденият образ за куриерите по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“, е необходимо широко прилагане на постиже-

нията на науката и техниката. Една добра практика, която прилага „Еконт 

Експрес“ е т.нар. Smart Courier, като за целта клиентът трябва да свали при-

ложението на своя мобилен телефон или таблет и да създаде профил, след 

което може да изпраща пратки с едно докосване при следните условия24:  

1. Цената се договаря свободно между клиента, който заявява, и курие-

рите, които имат готовност да изпълнят доставката. Така се постигат най-

добрите условия в момента, справедливо и честно. 

2. Плащанията се извършват само по електронен път, чрез кредитна 

или дебитна карта, директно в приложениeто (чрез вграден банков терми-

нал), като съществува възможност за прехвърляне на средства в собствена 

„Smart Courier сметка“ за по-лесно опериране (спестява въвеждането всеки 

път на данните от картата). 

3. Услугата е активна на принципа „24/7“. Достатъчно е да се подаде 

заявка в приложението, за да се визуализират всички куриери, които са ак-

тивни и могат да извършат доставката. Куриерите нямат регламентирано 

работно време и всеки работи тогава, когато има възможност. 

4. Изборът на куриер може да се базира на няколко основни критерия: 

на база цена, бързина, екологичност (обслужва маршрутите пеша или с ве-

лосипед) или изборът е продиктуван от желанието на клиента на подпомог-

не куриер, който е учащ (студент, ученик). 

5. Пратката може да се проследява в реално време чрез GPS техноло-

гията, която позволява директно на картата във клиентското приложение да 

се вижда местоположението на куриера, който е ангажиран с доставката.  

Този мобилен подход при предоставянето на куриерските услуги раз-

чита на техническите умения на клиентите и им предоставя възможност да 

демонстрират своята социална и екологична отговорност пред обществото, 

което безспорно рефлектира върху чувството за удовлетвореност. 

 

                                      
24  Революция в градските пратки. <http://www.smartcourier.bg/> (06.01.2016).  
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При организацията на дейностите по обезпечаване на търсеното равни-

ще на обслужване е необходим системен подход към комплекса от фактори. 

Такъв подход дава възможност да се поддържа изискваното равнище на об-

служване през целия цикъл за изпълнение на поръчката, осигурява корелация 

с крайните резултати, определени от системата на вътрешнофирмения конт-

рол и на международните стандарти, а така също и да съответства на изисква-

нията на потребителите и на условията, заложени в договорите.  

Стандартизацията в дейността на куриерските фирми може да допри-

несе за: подобряване в организацията на дейността на персонала, адекватно 

управление на качествена информация, повишаване на сигурността на цяла-

та верига на доставки, засилване на доверието от страна на всички партньо-

ри, поемане на отговорност към условията на труд и „инвестиция в хората“.  

Този процес предполага внедряване на следните основни стандарти: 

• ISO 9001: Групата стандарти на системата за управление на качест-

вото ISO 9001 могат да бъдат приложени в дейността на куриерските фирми 

предвид техните основни цели, свързани с удовлетворяване на изискванията 

на потребители, търсещи продукт с високо качество, фокусирани върху кон-

курентоспособност на вътрешния и на външния пазар, устремени към усъ-

вършенстване на системите за управление на качеството, подкрепящи одити 

от страна на потребителя и насочили усилия към подобряване на организа-

цията на работата на целия персонал във фирмата. 

• ISO 14001: Системата за управление на околната среда ISO 14001 е 

модел за управление, базиран на принципа на непрекъснато усъвършенстване. 

За куриерските фирми този стандарт създава предпоставки за прилагане и 

поддържане на система за управление на околната среда и им позволява да 

демонстрират своя ангажимент към прилагането на природощадящи практики 

при обслужване на клиентите. 

• ISO 27001: Прилагането от куриерските фирми на стандартите ISO 

27001 допринася за адекватното управление на качествена информация (досто-

верна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна) и за правилното протичане 

на вътрешните делови процеси, което рефлектира върху конкурентоспособ-

ността на компаниите, предвид възможността да обезпечат информационно 

всеки аспект от дейността и всеки клиент, съобразно неговите потребности. 
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• ISO 28000: ISO 28000 е от особена важност за куриерските фирми, 

които оперират в условия на несигурност и риск. Международният стандарт 

е разработен в отговор на потребността на организациите от стандарт за уп-

равление на сигурността. Той повишава нивото на сигурност на цялата вери-

га на доставки на стоки, транспортни средства и транспортна инфраструкту-

ра от потенциални заплахи от кражба, контрабанда, тероризъм. 

Стандарт ISO 28000 е приложим за всякакъв вид организации, от малки 

до мултинационални, като производители на продукти, които доставят стоки; 

вносители и износители на продукти; митнически брокери; търговски посред-

ници; превозвачи (жп, авто, въздушен, морски, речен); оператори на контей-

нерни терминали; железопътни гари, летища, морски пристанища и речни 

пристанища; логистични центрове; складове; спедитори; дистрибутори и т.н. 

• ISO 26000: Има за цел да насърчи организациите да надхвърлят рам-

ките на закона, като признава, че спазването на правото е основно задължение 

на всяка организация и съществена част от тяхната социална отговорност. 

При прилагането на ISO 26000 е препоръчително организацията да вземе под 

внимание социалните, екологичните, правните, културните, политическите и 

организационните различия, както и различия в икономическите условия, 

като същевременно да е и в съответствие с международните норми на поведе-

ние. Интегрирането на тези принципи в системата за управление на организа-

цията гарантира по-голямо доверие от страна на всички партньори – клиенти, 

доставчици, работещи в организацията и обществото като цяло. 

• BS OHSAS 1801: Въвеждането на този стандарт е първата стъпка 

към поемането на отговорност от страна на предприятието към условията на 

труд, които осигурява на своя персонал. Фокусирайки вниманието върху 

човешките ресурси, куриерската фирма декларира в своята политика наме-

ренията си и приоритетите в сферата на безопасността при осъществяване на 

стопанската дейност. 

• „Инвестиция в хората“ (Investor in People) осигурява най-добрия 

стандарт за управление на персонала, предлагащ акредитация на организа-

ции, които се ангажират с обучението и развитието на човешките ресурси. 

Този стандарт е важен за куриерските фирми от позицията на необходи-

мостта от перманентна мотивация на персонал, който е в непрекъснат кон-
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такт с клиенти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на 

труд в динамични условия, на всеки един етап от движението на материал-

ните потоци, както и при осъществяването на обратна връзка с човешкия 

ресурс на фирмата с цел запознаване на мениджмънта с мнения, станови-

ща, предложения, свързани с подобряване на процесите.  

Стандартизацията в сферата на куриерските услуги създава сериозни 

конкурентни предимства на фирмите и допринася за усъвършенстване на 

цялостния процес по производство и реализация на услугата (разработване 

на необходимата документация, регламентиране на отговорностите, подоб-

ряване на комуникациите и др.), за намаляване на възможните щети от неот-

говарящо на изискванията на клиентите качество на продукта (изделие и 

услуга), запазване на стари и привличане на нови клиенти на основата на 

повишено доверие и за формиране на по-добър имидж сред широката и спе-

циализирана общественост. 

Следователно възможности за подобряване в обслужването на клиен-

тите, предоставено от куриерски фирми с оглед повишаване на оценките по 

показателите „осезаемост“ и „надеждност“, могат да бъдат свързани по-

конкретно със: 

Първо, прилагане на добрата практика, наречена Smart Courier, която 

позволява договаряне на цена, плащане по електронен път, активност, осно-

вана на принципа „24/7“, избор на куриер по основни критерии и проследя-

ване на пратката в реално време. 

Второ, стандартизация на куриерските услуги, посредством внедрява-

не на основни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, 

ISO 26000, BS OHSAS 1801, Investor in People, която е основа за конкурент-

ни предимства. 

Усилията за повишаване на удовлетвореността на клиентите от об-

служването на куриерските фирми в област Варна следва да се фокусират и 

върху възможностите, които съществуват по отношение на показателите за 

„отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“. 
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3.2. Възможности за подобряване на обслужването на клиентите, 

предоставено от куриерски фирми в област Варна по показателите 

„отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ 

С оглед подобряване на оценките и по показателите „отзивчивост“, 

„гаранции“ и „емпатия“ куриерските фирми трябва да насочат своето вни-

мание към правилния сегмент от клиенти, като го изучат и опознаят. Този 

подход изисква прилагане на анкетния метод, лични разговори, проследява-

не в интернет пространството чрез възможностите, които предоставят соци-

алните мрежи и форумите, както по отношение на създаването на правилна-

та продуктова комбинация, максимално приближена до всяка група клиенти, 

така и по отношение на редуциране на грешките от участието на човешкия 

фактор при информационното обезпечаване на всеки клиент. 

В тази насока за куриерите особен потенциал разкриват съвременните 
технологии, които позволяват автоматизация на процеса чрез баркодове, 
сканиране, четене и т.н. Един от вариантите за фокусиране на клиентите към 
определен интернет източник за информация са т.нар. QR кодове (Quick 
Response), които намират основно приложение в процеса на онлайн насоч-
ване на потребителя към корпоративен сайт, към информация за даден про-
дукт или услуга, към определено видео и др.  Истинската сила на QR кодо-
вете се крие във възможността за тяхното персонализиране, което позволява 
на всеки получател на послание да бъде ориентиран към уебстраница, спе-
циално създадена за него, подчинена на индивидуалните му изисквания към 
информационна осигуреност. Ефектът, който се постига, е важен за всеки 
участник в процеса на обслужване, тъй като позволява достъп на клиента до 
допълнителна информация, модифицирана със знанието на оператора на 
куриерската услуга и целяща висока стенен на непряк личен контакт между 
двете страни, като се конкретизира името и се визуализира профилът на 
клиента, ако той вече има регистрация в съответния сайт. Също така може 
да се заложи и опция, която да позволи попълване на формуляр за оказване 
на услуга. Следователно персонализираните кодове (линкове) предоставят 
на компаниите висока степен на детайлизация, която може да достигне до 
ниво отделен потребител и на тази основа да се определи с максимална точ-
ност контактната група, до която е достигнала информацията, и да се прос-
ледят реакциите, породени от избрания подход с помощта на т.нар. QR scan 
rate, т.е. куриерите ще могат да отчетат броя на влизанията в техния сайт и 
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респективно последващите действия, които евентуално са протекли на тери-
торията на тяхната интернет страница. QR кодовете осигуряват тотална из-
меримост, характерна само за директния маркетинг. 

Персоналният подход може да обхване и други измерения на дейност-

та на куриерските фирми, които могат да обмислят ходове за стимулиране 

на клиентската лоялност не само чрез финансови механизми на отстъпки и 

бонуси при определени условия, като брой и честота на пратките или куму-

лативно натрупани платени суми за предоставени куриерски услуги и т.н., 

но и посредством деклариране на съпричастност към техните проблеми, 

индивидуален подход при разрешаването на възникнали казуси във връзка с 

предоставеното им обслужване, както и интерес към визията, която клиен-

тът изгражда за облика на куриерската услуга. 

Особен акцент в тази посока следва да се постави върху по-голямата 

яснота при декларирането на условията за рекламации, които трябва да бъ-

дат разбираеми, коректни, базирани на Закона за защита на потребителите. 

По смисъла на този закон потребителят има право, съгласно чл. 55, ал. 1, да 

се откаже от получената стока в срок не по-късно от 14 дни от датата на 

нейното получаване, без да дължи обезщетение или неустойка. Крайният 

срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките об-

ратно на търговеца преди изтичане на 14-дневния срок. В този случай на 

потребителя се възстановяват заплатените от него суми, съгласно чл. 55, ал. 

6 от Закона за защита на потребителите. 

Много от куриерските фирми прилагат своя интерпретация на законо-

во установените норми, което води до промени в сроковете за деклариране 

на рекламациите, изготвяне на констативни протоколи, целящи постигане на 

консенсус между двете страни във връзка с установено нарушение на дого-

вора, поставяне на допълнителни изисквания към състоянието на пратките, 

които са обичайно несъвместими с възможностите за тяхното реално спаз-

ване, предвид задължителното условие стоките да бъдат в изряден търговс-

ки вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. 

При възникване на такива юридически казуси клиентите са особено чувст-

вителни към подобни формулировки, защото количествените и качествените 

характеристики на доставените артикули често се констатират след премах-

ване на опаковката, което обаче противоречи на превантивните мерки, които 
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куриерите залагат в общите условия на договорите. Този подход редуцира 

случаи, в които клиентите имат основание на предявят претенции при пов-

редени пратки в следствие на неправилното им съхранение, манипулиране и 

транспортиране, но същевременно оказва влияние върху нивата на удовлет-

вореност, като ги занижава. В резултат на това е реална възможността от 

загуби на част от клиентите и преориентирането им към конкурентите в 

бранша. 

Решението в тази посока подсказват самите клиенти, които считат, че 

в куриерските фирми трябва да има служители, прилагащи техниките за 

лични продажби. Индивидуалният подход на обслужване предполага да бъ-

дат изяснени условията на рекламациите на етапа преди сделката, както и 

други важни параметри, потенциален източник на конфликт между двете 

страни, за да се избягват проблемни ситуации при следпродажбеното обс-

лужване. Обслужващият персонал трябва да познава техниките за отговор 

на възраженията на клиента, които са: 

1. Косвено възражение, при което се приема мнението на клиента и след 

това се преминава към обоснована защита на фирмените интереси. 

2. Отговор на трета страна, който предполага привеждане в доказателс-

тво на мнения, резултати и оценки на други клиенти и на експерти в областта. 

3. Техника на изпреварването, която се основава на очаквани потенци-

ални възражения от страна на клиента и превантивното им дискутиране. 

4. Връщане на възражението под формата на въпрос, което цели аку-

мулиране на допълнителна информация, която да конкретизира възражение-

то и да провокира клиента сам да търси отговор на своето питане. 

5. Отлагане на отговора, което дава възможност на служителя да об-

мисли и обоснове условията по сделката, към които клиентът има претенции 

и много често освен към цената, този подход помага и при възражения, 

предвидени по условията на рекламациите. 

6. Пренасочване на разговора се прилага, когато клиентът поставя 

обосновани несъгласия и изходът за служителя е да промени темата, ако 

това е възможно. 

7. Метод на откровението, който е резултатен при работа с трудни 

клиенти, които отстояват позиции. 
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8. Предоставяне на компенсации и отстъпки се използва в случаите, 

когато клиентът предявяват обективно и доказано несъгласие по условията 

на сделката. 

Познаването на посочените техники от служителите в куриерските 

фирми ще повиши нивото на тяхната компетентност в областта на продаж-

бите, ще им позволи в хода на оперативната работа в процеса на обслужване 

и директния контакт с аудиторията да постигат по-високи резултати на база 

доволни клиенти. Поставената цел, свързана с удовлетвореността на потре-

бителите на куриерски услуги, предполага прилагане на диференциран под-

ход, който да разграничи потенциалните и реалните клиенти в две основни 

групи: физически и юридически лица. Те от своя страна могат да бъдат ком-

пилирани по различни критерии в отделни подгрупи в зависимост от „цен-

ността“ им за фирмата, като на тази основа да бъдат създадени условия за 

тяхното обслужване, регламентирани съобразно декларираните специфични 

нужди и очаквания. В тази насока куриерските фирми могат да създадат 

клиентски центрове, предназначени единствено за обслужване на корпора-

тивни клиенти, на които да бъдат предложени строго персонални условия по 

сделката като:  

• Индивидуално обслужване от личен консултант, с когото да могат 

да се свързват по всяко време. 

• Структуриран процес на консултации за оптимизиране на работния 

процес. 

• Организиране на контактни срещи в обособена зона или офис, което 

да гарантира бързо, комфортно, качествено и конфиденциално обслужване. 

• Получаване на гъвкави предложения за решения на нестандартни 

ситуации. 

• Разработване на специален пакет от допълнителни услуги с широк 

обхват.  

• Предлагане на широкоспектърна информационна обезпеченост от-

носно актуалните възможности на фирмата за оптимизиране на портфейла 

от услуги. 

• При необходимост персонални визити от личен консултант в удоб-

но време и място и др. 
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В контекста на персоналните решения, насочени към подобряване об-

служването на клиентите, предоставено от куриерски фирми, по показатели-

те „отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ можем да обобщим следните по-

важни: 

Първо, възможностите за развитие на куриерските фирми през приз-

мата на удовлетвореността на клиентите свързваме със съвременните техно-

логии в лицето на QR кодовете, основното приложение на които е да насо-

чат потребителя онлайн, с коректност при деклариране и прилагане на усло-

вията по рекламациите, с познаването и прилагането на техниките на лични-

те продажби и с въвеждането на стандартизация в дейността. 

Второ, персоналният подход в обслужване от страна на куриерските 

фирми може да обхване и редица други измерения: стимулиране на лоял-

ност не само посредством финансови механизми, а и предоставяне на инди-

видуални решения, използване на техниките на личните продажби, създава-

не на клиентски центрове, фокусирани върху обслужването на корпоративни 

клиенти и др. 

Приложната активност на индивидуалните решения към проблемите 

на клиентите при обслужването от страна на куриерските фирми се очертава 

като важен аспект от тяхната дейност, който е търсен и ще оказва влияние 

върху равнищата на удовлетвореност. За целта фирмите трябва системно да 

проучват очакванията на своите клиенти, дори да изпреварват техните очак-

вания, като им предлагат модерни решения, основани на персоналния под-

ход. Възможностите за развитие на куриерските фирми във връзка с удов-

летвореността на клиентите условно може да разделим в две основни нап-

равления: 

Първо, възможности за подобряване в обслужването на клиентите, пре-

доставено от куриерски фирми с цел повишаване на оценките по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“ на база мобилни решения и стандартизация. 

Второ, възможности за повишаване на оценките по показателите „от-

зивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“ на куриерските фирми на база персо-

нални решения, свързани с прилагане на QR кодове, яснота в условията за 

рекламации, прилагане на техники за лични продажби и диференциране на 

клиентите.  
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Всички тези опорни точки позволяват куриерите да постигнат основни 

предимства с икономически характер на базата на високи равнище на удов-

летвореност от страна на техните клиенти.  

 

Заключение 

Да отвоюваш позиции на даден пазар, на който присъстват сериозни 

международни компании с опит и традиции в предлагането на куриерски 

услуги, е невъзможно без концентриране на ресурси, време и внимание към 

обслужване на клиентите в съответствие с техните очаквания за качество и 

цена. Цялата съвкупност от дейности, осъществявани в процеса по изпълне-

ние на поръчката за удовлетворяване потребностите на клиентите трябва да 

бъде фокусирана върху идеята за създаване у клиента на представата, че с 

дадената организация се работи леко и приятно. Това е едно отлично оръдие 

на конкурентната борба, което заедно с конкурентоспособните цени създава 

допълнителни предимства. 

В хода на разработката се откроиха няколко по-важни момента: 

1. Моделът за качество на логистичното обслужване (LSQ – Logistic 

Service Quality), който поставя акцент върху удовлетвореността на клиенти-

те като резултат от комплексни действия в цялата верига на доставки, поз-

волява да бъде адаптиран за нуждите на куриерските фирми.  

2. Методиката „SERVQUAL“, свързана с проучване на обслужването 

на клиентите, разработена от A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. 

Berry, разкрива възможности за локализиране на точките на контакт, които 

са потенциален източник на несъответствие по отношение на качеството на 

куриерските услуги.  

3. Проведеното проучване за удовлетвореността на потребителите на 

куриерски услуги на територията на област Варна потвърждава издигнатата 

от авторите хипотеза, че съществуват отклонения между очакваното и реал-

но предоставеното обслужване на клиентите от куриерските фирми, опери-

ращи в област Варна.  

4. Разкритите несъответствия между очаквано и реално предоставено-

то обслужване на клиентите е отправна точка за формулиране на възмож-

ности за тяхното преодоляване в две основни насоки:  
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- възможности за подобряване обслужването на клиентите, предоста-

вено от куриерски фирми с цел повишаване на оценките по показателите 

„осезаемост“ и „надеждност“ на база мобилни решения и стандартизация; 

- възможности за повишаване на оценките по показателите „отзивчи-

вост“, „гаранции“ и „емпатия“ на куриерските фирми на база персонални 

решения, свързани с прилагане на QR кодове, яснота в условията за рекла-

мации, прилагане на техники за лични продажби и диференциране на клиен-

тите. 

Студията отправя предизвикателства за бъдещи научно-приложни 

публикации в избраната област, които ще насочат усилия към изучаване на 

удовлетвореността при използването на куриерски услуги от организирани 

клиенти, осъществяващи стопанска дейност на територията на област Варна. 
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POSSIBILITIES FOR IMPROVING CUSTOMER SERVICE PROVIDED 
BY COURIER COMPANIES OPERATING 

IN THE REGION OF VARNA 

Assoc. Prof. Dr Donka Zhelyazkova, 
PhD student Maria Tokusheva 

Abstract 

Customer service is an important aspect of the economic activity of companies, 
particularly under conditions of competitive pressure which are typical of the courier 
services sector both on the national, and on the regional scale. 

The current parameters of the market environment trigger the interest in courier 
companies and their problems in the sphere of services. Knowing your customers and 
their expectations is at the root of company success, which necessitates also their 
methodical study by means of scientifically grounded methods. For the purposes of the 
present study there is used the survey method, which allows for the systematization of 
information regarding the end users' evaluation of the various aspects of the process of 
providing courier services on the part of companies operating on the territory of Varna 
region. Based on the accumulated array of information there are revealed possibilities for 
improving customer service in the region.  

Keywords: couriers, customer service, possibilities for improvement. 
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MÖGLICHKEITEN FÜR DIE VERBESSERUNG DES KUNDENDIENSTES 
VON KURIERDIENSTUNTERNEHMEN, 

DIE IM VERWALTUNGSGEBIET VARNA TÄTIG SIND 

Doz. Dr. Donka Zhelyazkova, 
Dr. Mariya Tokusheva 

Zusammenfassung 

Kundendienst ist ein wichtiger Aspekt der Wirtschaftstätigkeit der Unternehmen, 
besonders unter den Bedingungen eines Konkurrenzdrucks, der maßgeblich für den 
Sektor der Kurierdienste sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene ist. 

Die aktuellen Parameter der Marktumgebung erwecken das Interesse für die 
Kurierdienstunternehmen und ihre Probleme im Kundendienst. Die Kenntnis über die 
Kunden und deren Erwartungen sind die Grundlage des Unternehmenserfolgs, aus 
welchem Grunde sie auch systematisch und anhand von wissenschaftlich fundierten 
Methoden erforscht werden müssen. Für den Zweck der vorliegenden Studie wird die 
Umfragemethode verwendet, die es ermöglicht die Angaben über die Bewertung durch 
den Endverbraucher für verschiedene Aspekte des Prozesses der Abwicklung von 
Kurierdiensten durch Unternehmen zu systematisieren, die in der Region Varna tätig sind. 
Aufgrund aller gesammelten Informationen kann man auf Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Kundendienstes in der Region direkt hinweisen.  

Schlüsselworte: Kurierdienste, Kundendienst, Möglichkeiten zur Verbesserung. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

КУРЬЕРСКИХ ФИРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В ОБЛАСТИ ВАРНА 

Доц. д-р Донка Желязкова, 
асп. Мария Токушева 

Резюме 

Обслуживание клиентов является важным аспектом хозяйственной деятель-
ности фирм, тем более в условиях конкурентного давления, что характерно для 
сектора курьерских услуг как в национальном, так и в региональном масштабе. 

Актуальные параметры рыночной среды провоцируют интерес к курьерским 
фирмам и их проблемам в сфере обслуживания. Информация о клиентах и их ожи-
даниях лежат в основе успеха фирмы, что и требует их системного изучения пос-
редством научно обоснованных методов. Для целей настоящего исследования при-
меняется метод анкеты, который позволяет систематизацию информации относи-
тельно оценки конечных потребителей различных аспектов процесса предоставле-
ния курьерских услуг фирмами, действующими на территории области Варна. На 
основе накопленного информационного массива раскрываются возможности улуч-
шения обслуживания клиентов в регионе.  

Ключевые слова: курьеры, обслуживание клиентов, возможности улучшения. 
 
 
 
 



342 

Съдържание 

Увод  ................................................................................................................... 292 

Глава първа. Един съвременен подход при управление 

на качеството на обслужване, предоставено от куриерските фирми ... 294 

1.1. Модел за качество на логистичното обслужване 

 на клиенти от куриерски фирми  ......................................................... 294 

1.2. Методика за проучване обслужването на клиентите  ....................... 298 

1.3. Седем инструмента за управление на качеството 

 на обслужване от куриерските фирми  ............................................... 304 

Глава втора. Потребителската удовлетвореност от обслужването, 

предоставено от куриерски фирми, опериращи в област Варна  .......... 309 

2.1. Обем и тип на извадката за провеждане 

 на представително анкетно проучване за област Варна ................... 309 

2.2. Анализ на резултатите от анкетно проучване за изследване 

 на потребителската удовлетвореност от обслужването, 

 предоставено от куриерски фирми в област Варна  .......................... 311 

Глава трета. Възможности за подобряване на обслужването 

на клиентите, предоставено от куриерски фирми в област Варна  ....... 327 

3.1. Възможности за подобряване на обслужването на клиентите, 

 предоставено от куриерски фирми в област Варна 

 по показателите „осезаемост“ и „надеждност“  ................................. 327 

3.2. Възможности за подобряване на обслужването на клиентите, 

 предоставено от куриерски фирми в област Варна, 

 по показателите „отзивчивост“, „гаранции“ и „емпатия“  ................ 332 

Заключение  ...................................................................................................... 337 

Използвана литература  ................................................................................. 338 

Резюме на английски език  ............................................................................ 340 

Резюме на немски език  .................................................................................. 341 

Резюме на руски език  ..................................................................................... 341 


