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ГРУПА СПИДИ 

 

За Доклада 

Пред вас е нефинансовия

качествени данни по ключови теми свързани с етичното управление на 

служители, партньори, клиенти и въздействията 

01.01. до 31.12.2018 г. и е изготвен в съответствие с изискванията на 

нефинансови отчети и препоръките на Министерство на Финансите за изготвянето на нефинансови 

отчети. 

В този доклад ще откриете информация по ключови

дъщерните й дружества- DPD Romania

на Рапидо във връзка с ключовите теми е отразена, като са включени количествени и качестве

след датата на придобиване, т.е. 

дружествата Геопост България, Спиди ЕООД и ОМГ Мобайл ЕООД, тъй като нямат самостоятелни 

активности и дейности, относими към този доклад.

 

 

ият отчет на ГРУПА Спиди за 2018 г. Той включва количествени и 

качествени данни по ключови теми свързани с етичното управление на групата

служители, партньори, клиенти и въздействията ѝ върху околната среда. Докладът обхваща периода от 

г. и е изготвен в съответствие с изискванията на Европейската директива за 

и препоръките на Министерство на Финансите за изготвянето на нефинансови 

е откриете информация по ключовите теми СПИДИ АД (компания 

DPD Romania, Рапидо Експрес енд Лоджистик ЕООД. В този доклад дейностите 

на Рапидо във връзка с ключовите теми е отразена, като са включени количествени и качестве

след датата на придобиване, т.е. за последното тримесечие на 2018 г. Не е представена информация за 

дружествата Геопост България, Спиди ЕООД и ОМГ Мобайл ЕООД, тъй като нямат самостоятелни 

активности и дейности, относими към този доклад. 
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групата, взаимоотношенията със 

околната среда. Докладът обхваща периода от 

Европейската директива за 

и препоръките на Министерство на Финансите за изготвянето на нефинансови 

СПИДИ АД (компания – майка) и 

В този доклад дейностите 

на Рапидо във връзка с ключовите теми е отразена, като са включени количествени и качествени данни 

. Не е представена информация за 

дружествата Геопост България, Спиди ЕООД и ОМГ Мобайл ЕООД, тъй като нямат самостоятелни 
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Цел и стратегия на Група СПИДИ  

Група Спиди обединява компании с дългогодишен опит в доставките на пратки в България и вече 

Румъния и Гърция. Стремим се да предоставяме качествена услуга, гъвкави решения и конкурентна 

цена за предлаганото качество. Постигаме го чрез непрекъснато подобрение в работата си, 

оптимизираме процесите си и разширяваме набора от услуги, който предоставяме на клиентите си. 

Повече за целите и стратегията ни за 2018 г. може да прочетете и в Консолидирания доклад за 

дейността на Група Спиди . 

Група Спиди включва СПИДИ АД (компания-майка) и 5 – те и дъщерни дружества, в т.ч. новопридобити 

през 2018 г. 

През 2018г. Спиди АД (компанията-майка) придоби 100% от капитала на Рапидо Експрес енд 

Лоджистикс ООД и ОМГ Мобайл ЕООД.  

 

Организационна структура на компанията-майка 

 

Изпълнителен директор
 

Вътрешен 

одитор, контрол
 

Юрисконсулт, 

експерт 

сигурност
 

Изпълнителен 

секретар, офис
 

Член на 

Борд на 

директорите
 

Оперативен 

директор
 

Финансов 

директор
 

Директор 

Продажби и 

Маркетинг 

(УПР)
 

Директор 

Логистика
 

Директор 

ИТ
 

Директор 

Междунаро

дни 

операции
 

Директор за 

връзки с 

инвеститори
 

Координатор 

операции и ИТ 

проекти
 

Директор 

ЧР
 

Ръководител 

проект, бизнес 

развитие
 

Специалист 

офисна мрежа и 

краен клиент
 

 

Продукти и услуги 

Куриерски услуги формират 96% от приходите на компанията-майка и групата през 2018 г. Подробно 

описание на различните ни услуги и делът им в успеха на групата можете да откриете в Консолидирания 

доклад за дейността на Група Спиди за 2018 г. 
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1. Етика и човешки права 

 

1.1. Политики, цели и рискове 

В основата на нашата работа стоят етични принципи, основани на законност, лоялност, честност, 

безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, отговорност, зачитане на личността и 

отчетност. За да сме сигурни, че те се разбират добре и еднакво от всички в групата, сме ги описали в 

нашия Етичен кодекс. Той покрива норми и поведения свързани с професионализма в отношенията ни, 

външния вид на служителите, дискриминация, рисково поведение свързано с корупция, злоупотреба 

със служебно положение и конфликт на интереси, приемане на подаръци и други облаги, опазване на 

служебната тайна и имущество, кореспонденция в групата.  

 

1.2. Инициативи и резултати 

Етичният кодекс е достъпен за всички служители в групата и е задължителна част от обучението 

им. През 2018г. бяха проведени 990 обучения за запознаване с етичния кодекс. Всеки служителя следва 

се запознае с разпоредбите на Етичния кодекс при първоначалното му встъпване в длъжност от прекия 

му ръководител в 7 дневен срок от постъпването му. 

Осигурили сме механизъм, чрез който в случай на некоректно поведение на служител или 

подизпълнител може да бъде подаден сигнал към отдел „Човешки ресурси“. Това се случва 

посредством нашата система HR Help Desk, която е добре разпозната от всички служители и има високо 

ниво на употреба. Служителите имат на разположение  и „горещ телефон“. Всички случаи на 

оплаквания, свързани с непрофесионално поведение са 100% адресирани в кратки срокове, което е 

сред приоритетите на отдел Човешки ресурси в групата и е сред индикаторите за успех на екипа. 

Месечно получаваме около 1500 запитвания или сигнали от служители посредством системата HR 

Help Desk и досега не сме получавали оплаквания, свързани с нарушение на човешки права, 

дискриминация или корупция, както в България, така и в Румъния.  

 

2. Служители 

2.1. Политики, цели и рискове 

Служителите на групата са най-важният ни актив. Сред най-значимите ни задачи е да имаме 

добре обучени професионалисти, да им даваме възможност да се развиват, да им осигуряваме добри 

условия на труд и справедливо възнаграждение. 

 

Към 31.12.2018 г. служителите на компанията –

майка са били 1277 души, което е поредна 

година на растеж за нас. Поради естеството на 

дейността ни, част от отделите са предпочитани 

от мъже, като те съставят 69% от служителите в 
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компанията ни, докато жените заемат 31% от позициите. 99% от всички служители са на постоянни 

трудови договори и в компанията няма колективни трудови договори. 

 

Към края на 2018 г. служителите на Рапидо 

наброяват 266 души, от които 76% са мъже и 24% - 

жени. Голяма промяна за служителите беше 

частичното интегриране на оперативните 

дейности на компанията с тези на Спиди АД, което 

се случи след края на летния сезон. Всички 

служители от оперативен отдел, чиито позиции 

бяха част от процеса на интеграция, имаха 

възможност да продължат работата си като част от 

Група Спиди и голяма част от тях избраха да го 

направят. 

 

Дружеството ни в Румъния към края на 2018г. 

има 461 служители. Балансът между половете е 

сходен с този в България - 323 от служителите са 

мъже и 138 са жени. 94% от служителите ни в 

Румъния са на постоянен трудов договор. 

Исторически бизнесът в Румъния е разчитал 

предимно на работа с подизпълнители и 

временно наемане на работници по време на 

пикови моменти. Това е практика, която с 

времето планираме да променяме и да 

увеличаваме числеността на собствения си персонал за сметка на подизпълнителите. 

ОМГ Мобайл е придобито на 21.12.2018 г. и за отчетния период няма дейности, които сме счели за 

релевантни към този доклад и съответно не сме включили данни за броя служители. 

  

Цели 2018 г. на Група Спиди Статус Цели 2019 г. на Спиди 

Продължение на проект за преструктуриране 

на куриерски райони 

Изпълнено Започваме кампания за увеличаване 

на броя офиси в района на един 

партньор-куриер. 

Оптимизации във вътрешните процеси  Изпълнено Провеждане на стажантска програма 

за студенти 3-4 курс в университет 

Обучения за оперативен и търговски отдел Изпълнено  
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2.2. Инициативи и резултати 

2.2.1. Обучения и развитие 

Обучителните ни програми са важен елемент от подготовката на служителите на всички нива и 

във всички звена, включително и при куриерите-подизпълнители. През 2017 г. започнахме  проект за 

стандартизиране на подготовката на новопостъпилите служители. Постепенно уеднаквяваме подхода за 

различни длъжности като куриери-шофьори, офис-куриери, сортировачи. Базираме обученията си на 

стандарт за обслужване и се стремим към баланс между теоретични и практически. Новопостъпилите 

служители получават от 3 до 10 дни обучения преди постепенно да навлязат в работата си. 

Благодарение на оптимизациите в обучението и по-ниското текучество през годината, за 2018г. наши 

служители и служителите на куриери-подизпълнители са прекарали близо 48 288 часа в обучение или 

около 38 часа на служител.  

Друга важна група е мениджърският екип от ниско и средно ниво. На тях предоставяме 

ежегодни обучения за развиване на „меки“ умения. В тях са включени теми като управление на 

времето, подбор на служители, ръководене на екип, докато за други по-подходящи са теми, свързани с 

оценка на представянето, разрешаване на конфликти, взимане на решение. Общо 60 служители 

преминаха през 3 обучителни модула или близо 2 400 обучителни часа през 2018 г.  

Подходът е подобен и в Рапидо. Всички нови служители преминават през задължително 

обучение. За куриерите това включва и менторство от старши куриер. За служителите в офиса на 

Рапидо, сред които текучеството е малко и не се налагат често въвеждащи обучения, организираме 

такива според конкретните нужди през годината.  

DPD Romania прилага сходен подход при обучението на служителите си. Особен фокус през 

2018 г. беше внедряването на софтуера, с който работи Спиди АД. Множеството от обучения през 

годината бяха насочени именно към работата със софтуера, интегрирането и оптимизирането на 

процесите. Общо  часовете, прекарани в обучение, са 2 430 за всички служители. 

 

 

2.2.2. Привличане на нови таланти 

„Спиди търси таланти“  

Важна част от стратегията ни за управление на човешките ресурси на групата е привличането на 

нови млади таланти, които да се присъединят към екипа ни. Тази цел стои в основата на програмата ни 

„Спиди търси таланти“, която от 2013 г. насам отваря врати за студенти последни курсове или наскоро 

завършили бакалаври и магистри , които имат възможност да се присъединят към  екипа ни. Проектът 

не е типичната стажантска програма, тъй като предоставя на младежите добро стартово заплащане и 

интензивно обучение и развитие в рамките на 2 години, а след приключването му могат да заемат 

средна мениджърска позиция в Спиди. През този период участниците преминават през различни 

отдели, за да опознават бизнеса многостранно, имат индивидуален план за развитие и ментор от 
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висшия мениджмънт на групата, който ги напътства и подкрепя. Някои от одобрените участници по 

програмата вече заемат мениджърски позиции в отделите Международна дейност, Маркетинг и 

продажби, Оперативен и IT. През 2017 г. по програмата са одобрени двама души, които през март 2018 

г. бяха назначени вече се реализираха в компанията - майка на позиции „Мениджър екип“ и 

„Специалист, социални мрежи“. 

 

През 2019 г. компанията – майка ще реализира стажантска програма на студентите 3-4 курс в 

университета. Планираме практиката да е с продължителност 3-4 месеца, а на участниците с добро 

представяне бихме предложили позиция в групата. 

Фокус върху средно професионално образование 

Професионалните гимназии са място, където много хора избират кариерния си път и започват да го 

изминават от рано. Вярваме, че за да могат учениците да вземат информирано решение за бъдещата си 

кариера, те трябва да са се сблъскали с практическите измерения на работата. С намерение да 

подкрепим учениците в тази задача, стартирахме партньорства с професионални гимназии из цялата 

страна. През 2018г. проведохме няколко стажантски програми, които предоставиха възможност на 

учениците да се запознаят практически с особеностите на бизнеса на Група Спиди, а трудът им беше 

обезпечен адекватно възнаграждение. 

- Стажантска програма за учениците от специалност „Логистика на товари и транспорт“ в 

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в град Русе. В практиката 

се включиха 22-ма ученици, като след приключването и 7 от тях продължиха работата си в 

компанията. Обратната връзка от учениците, техните родители и преподаватели беше 

изключително позитивна и планираме да превърнем практиката в ежегодна инициатива. 

- С Професионална гимназия по транспорт в Русе имаме договор за дуално обучение в 

специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“. 

- С наша подкрепа 123 СУ „Стефан Стамболов“ гр. София откри Професионална паралелка с 

направление "Транспортни услуги", специалност "Логистика на товари и услуги" , професия 
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"Куриер". Компанията-майка се ангажира с организирането на учебни практики за учениците по 

специалността, а наш служител участва в пряко в обучението на учениците. През 2018 г. 26 

ученика са започнали обучение в паралелката. 

- Имаме партньорство и с 94 СУ „Димитър Страшимиров“ – гр. София за подкрепа на специалност 

„Логистика на товари и услуги“, професия „Куриер“  от октомври 2018 . Компанията-майка се 

ангажира да осигури учебна и производствена практика за 22-та ученика в паралелката. 

 

2.2.3. Условия на труд и възнаграждения 

Естеството на работа предполага плаващо работно време и смени. Затова базираме 

заплащането си, освен на изработено време, и на изпълнените задачи. Възнаграждението на 

мнозинството от служителите ни се състои от фиксирана част и от допълнително заплащане, основано 

на постиженията за месеца, тримесечието и годината. Оценката на постиженията е комплекс от 

количествени (например брой обработени пратки) и качествени (например брой увредени пратки при 

обработка) измерители. Специфична е за различните позиции, а за ръководителите на екипи 

допълнителна тежест имат постиженията на целия им екип. Особено важно е, че през 2018 г. бе 

въведена седмична оценка за някои позиции в компанията-майка, което позволява по прозрачен начин 

те да получават своевременна обратна връзка за представянето си. Това осигурява обективна оценка на 

усилията на служителите и адекватното им възнаграждение. За да е напълно прозрачен процеса на 

формиране на заплащането, във вътрешната ни система има модул, чрез който служителите, 

включително тези при куриери-подизпълнители, могат да проверят какво ще бъде нетното им 

възнаграждение на месечна база месеца. В случай на разминаване с действителното, с един бутон 

могат да подадат обратна връзка към отдел „Човешки ресурси“. 

Държим на безопасното изпълнение на дейностите и се грижим условията на труд за всички да 

бъдат благоприятни. Изпълняваме всички законови изисквания, свързани със здравето и безопасността, 

както на служителите в офис, така и на тези в склад или пък на куриерите на път. Съобразяваме се с 

естеството на работа и осигуряваме нужните лични предпазни средства, както и такива за колективна 

защита. За служителите в склад, например, имаме специфични режими на работа като в зависимост от 

сезоните им се предоставя съответното висококачествено работно облекло. Въпреки това, с 

увеличението на броя служители, се увеличава рискът от възникване на инцидент. За 2018 г. имаме 6 

инцидента, колкото сме имали и през 2017г., но отбелязваме намаляване на броят изгубени 

календарни дни. За щастие, нито един от тези инциденти не беше фатален. 

През 2018 г. добавихме и достъп до нови спортни съоръжения за служителите си. На 

територията на София Сити Лоджистик Парк открихме нова мултифункционална спортна зона. Тя 

предлага възможност за мини футбол, волейбол, тенис на корт, стрийтбол и стрийтфитнес, както и зала 

за спортни занимания със съблекални и бани. В спортната зона има и заведение за хранене. 

В Рапидо няма инциденти за периода след придобиването на компанията. Това е нормално с 

оглед на изнасянето на оперативните дейности, при които рисковете са по-високи от тези за 

административните ни позиции. 
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Рапидо има дългогодишни традиции в спорта и активно насърчава служителите си да го 

практикуват. Част от тази инициатива е отборът по футбол съставен от служители - „Рапидо Антилопите”. 

Отборът участва в различни аматьорски първенства и е активно подкрепян от всички служители и 

ръководството на фирмата. Пример за подобно първенство е „Турнир на надеждата“ (от 2012г.), който 

беше спечелен от отбора на Рапидо, а приходите от билетите за мачовете подкрепиха благотворителна 

инициатива. 

 

В Румъния за 2018 г. нямаме нито един инцидент със служител. През тази година имаме и 

сравнително ниско текучество сред служителите си – 33%. 

 

2.2.4. Подкрепа на куриерите-подизпълнители 

През 2017 г. се реализира мащабен проект за преоценка на куриерските райони и 

преструктуриране на организацията по обслужването им, а през 2018 г. се фокусирахме да 

стабилизираме районирането и да създадем условия за по-голяма предвидимост и повишаване на 

качеството на услугите ни. Проектът позволи на куриерите-подизпълнители, които са се доказали в 

работата си да поемат определени райони и да наемат служители, които да ги подкрепят. Това ги 

превърна в своеобразни управители на микро-бизнеси. През 2018г. продължихме да подкрепяме  тези 

наши партньори с оптимизиране на процесите и обучения както за тях, така и за техните служители. За 

2018 г. служителите на куриери-подизпълнители са получили 34 242 часа обучения или средно по 80 

обучителни часа на човек. За да намалим тежестта върху някои райони, създадохме звено „Градска 

логистика“, което има за цел да обслужва конкретни по-големи клиенти на компанията-майка. 

Подходът ни позволява да намалим обема от работа за дадени офиси и да осигурим по-голяма 
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предвидимост и качество на услугата до тези най-големи клиенти. Звеното е особено важно за бизнеса 

ни в София, но е приложимо и в няколко други големи града в страната. 

Куриерите на Рапидо бяха присъединени към мрежата на Спиди и следват гореописаните процеси. 

Именно куриерите бяха най-силно засегнати от сливането на оперативните дейности на Рапидо и 

Спиди. Беше важно да осигурим възможност за всички куриери да продължат да работят с компанията 

и фактът, че голяма част решиха да останат ни показва, че подходът ни при управлението на промените 

е бил достатъчно добър. 

DPD Romania има дългогодишно партньорство с куриери-подизпълнители, което предполага 

утвърдени принципи на работа. Промени се случват постепенно, като  успяваме да следваме 

тенденциите на пазара и да се адаптираме към бързо променящите се условия. Например, постепенно 

екипите на куриерите-подизпълнители се смаляват и вече не притежават собствена инфраструктура, а 

използват тази собственост на DPD.  

  



 

 

12/26

3. Околна среда 

3.1. Политики, цели и рискове 

За бизнес като нашия най-големите екологични въздействия са свързани с транспортирането на 

пратки. Потреблението на гориво от автомобилите ни, емисиите и газовете, които попадат в 

атмосферата вследствие на транспорта и участието ни в движението по пътищата са елементите, на 

които е най-важно да обърнем внимание. През годините компанията е инициирала редица дейности, 

свързани с оптимизация на процесите и инвестиции в нови технологии, които имат за цел да намалят 

транспорта и вредните емисии, свързани с него. На следващо място се нареждат управлението на 

офисите и складовете ни и отпадъците, които генерираме при опаковането на пратките или във връзка с 

автомобилите ни. 

Цели 2018 г. на Спиди Статус Цели 2019 г. на Спиди 

Разширяване на вътрешен одиторски 

екип 

Изпълнено Подмяна на товарните автомобили с Евро 6 

Оптимизация на вътрешните процеси и 

намаляване на потреблението на 

горива 

В прогрес Откриване  на нови разпределителни 

центрове в Божурище и Велико Търново  

Високо качество на складовото 

обработване 

Изпълнено Продължаване на разширяването на 

мрежата от автомати 

Разширяване на мрежата от автомати Изпълнено  

Продължаване на реновирането на 

офисната ни мрежа 

Изпълнено  

 

3.2. Инициативи и резултати 

3.2.1. Автопарк 

1141 са леките и тежките автомобили на Спиди АД в края на 2018 г.  През последната година 

увеличихме автопарка си с 25%, предимно с LPG автомобили. С това потреблението ни на LPG се е 

увеличило повече от 6 пъти и през 2018 г. до 265 046 литра, на дизел достига 1 606 939 литра, а на 

бензин – 127 766 литра. Допълнителна полза за околна среда от увеличението на потреблението на LPG 

е значително по-малките емисии на фин прах и азотни оксиди при тези автомобили. Това е особено 

добра новина за по-големите градове, където проблемът със замърсяването на въздуха е особено 

наболял.  

През 2019 г. планираме подновяване на тежкотоварните камиони от автопарка ни. Новите 

превозни средства ще бъдат от клас Евро 6 и ще имат вграден софтуер, който в реално време дава 

обратна връзка за управлението на шофьора. Този нов инструмент ще ни подпомогне както при 

повишаване на ефективността на транспорта, така и в по-доброто управление на здравето и 

безопасността на шофьорите и останалите участници в движението. 
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Към края на годината Рапидо разполага с 70 автомобила, 2/3 от които са дизелови. За 

последното тримесечие тези автомобили са употребили 51 500 литра дизел, 3 060 литра бензин и 8 200 

литра LPG.  

Специфично за бранша в Румъния е куриерите да използват собствени автомобили и да 

зареждат самостоятелно горивото си. Това ограничава значително възможността на влияние на DPD 

върху избора им на тип автомобил или върху прилагането на мерки за оптимизация на разхода на 

гориво. Компанията разполага с около 15 собствени автомобила, които се използват предимно като 

градски куриер, а автомобилите на куриери-подизпълнители са около 640. През 2018 г. потреблението 

на гориво от всички автомобили е в размер на 2 045 757 литра дизел и 61 438 литра бензин. 

 

3.2.2. Електромобили 

 

При доставката до адрес се изминават най-много километри на пратка и се генерират 

значителни емисии в следствие на изгорените горива. Важно е да насочим усилията си за управление на 

въздействията си именно в този финален етап. Вярваме, че едно от добрите решения за намаляването 

на емисиите на СО2, фин прах и азотни оксиди са електрическите автомобили. Затова още през 2013 г. 

компанията инвестира в закупуването на 18 електромобила. Те са част от куриерската ни мрежа в 

София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе.  

През последните години се сблъскваме с редица предизвикателства свързани с поддръжката на 

автомобилите. Батериите на електромобилите все още не са достигнали необходимата ефективност и 

не позволяват високи обороти на работа. През 2018г. благодарение на електромобилите си сме 

разнесли 432 223 пратки без замърсяване на въздуха в градовете. През 2019г. ще продължаваме да 
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търсим възможности за подобрения при електромобилите и решения за по-ефективна работа на 

батериите. 

 

3.2.3. Автоматични пощенски станции 

Важен проект на Група Спиди , който може да подпомогне намаляването на негативните 

въздействия на куриерските услуги върху околната среда, е мрежата от автоматични пощенски станции. 

Автоматите имат редица преимущества както за клиентите, така и за околната среда.  

Монтираните от СПИДИ АД автоматични пощенски станции са разположени на ключови места, 

голяма част от които са търговски обекти и позволяват на клиентите да се възползват от достъп до 

автоматите в удължено работно време и да съчетаят изпращането и получаването на пратки с други 

задачи като пазаруване. През 2018 г. броят на автоматите се увеличи на 56, а употребата им се удвои. 

Сигурността на доставките през автомати е от най-висок приоритет. Тъй като са разположени в 

търговски обекти, всички автомати подлежат на охрана, а в допълнение всеки един от тях е снабден със 

собствена камера. Пратките задължително минават през разпределителен център, което осигурява 

допълнителна сигурност и проследимост на пакетите.  

Друг аспект на автоматичните станции е тяхната екологична ефективност. Самите автомати са 

енергийно ефективни, с месечно потребление на електричество между 20 и 30 kW. Употребата  

намалява броя куриерски курсове до адрес или офис на Спиди, с което се спестяват гориво и вредни 

емисии във въздуха във финалния етап на доставката, който е от ключово значение. 

Рапидо няма автомати, като част от инфраструктурата си. 

DPD Romania следва сходна стратегия по развитие на мрежата си от автоматични пощенски 

станции. В края на 2018 г. те са 29 и планираме да ги увеличаваме. 

 

3.2.4. Нашите офиси 

Офис мрежата ни продължава да се разраства. През 2018 г.  броят им достига 255, а ако към тях 

добавим и партньорските ни офиси от типа Speedy Parcel Shop (SPS), общият брой на офиси в мрежата 

ни достига 380. Продължава преоборудването на офисите ни според новия корпоративен стандарт. Към 

края на 2018 г. 279 офиса (собствени и SPS) са реновирани според този стандарт, а 100 от тях разполагат 

с терминали за оценка на клиентска удовлетвореност. 

Стандартът определя начина, по който изглеждат офисите ни и изживяването, което осигуряват 

на клиентите. Офисите ни вече се отличават с бизнес вид, комуникационни монитори и терминали за 

бърза обратна връзка към обслужването. Всички разполагат с POS-терминали и позволяват заплащане с 

банкова карта. Складовите части от офисите са реновирани, следват стандартите за складови 

помещения и са организирани според размерите на пратките за по-голямо удобство и безопасност на 

служителите.  

С цел оптимизация на потреблението на ресурси всички оперативни процеси за по-голямата част 

от клиентите на Рапидо бяха прехвърлени към тези на Спиди. Това включва сортирането и разнасянето 
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на пратки, взаимоотношенията с куриерите, управлението на инфраструктурата. Бизнес процесите 

свързани с разработването на услуги и обслужването на клиенти остава концентрирано в Рапидо. 

Офисите на Рапидо бяха близки до концепцията Speedy Parcel Shop и бяха заместени от офиси на Спиди. 

Процесът протече безболезнено и не засегна качеството на услугите на никое от дружествата. 

В Румъния дружеството ни не разполагаше с мрежа, поради спецификата на местния пазар. През 

последните години, обаче, се наблюдава тенденция на промяна на това в целия бранш. Ето защо, през 

2018 г. DPD Romania вече разполага с мрежа от 76 точки за обслужване на клиенти - собствени и 

партньорски, както и APSи. 

 

3.2.5. Складовата ни мрежа 

Сградите на складовете, включително на централния ни офис не са собственост на Спиди АД, 

което ограничава възможността на компанията да влияе върху системите за управление на сградите. 

Към края на 2018 г. Спиди разполага с мрежа от 9 разпределителни центъра и 28 склада. През 2019 г. 

планираме да я разширим с още един хъб в Божурище и нов разпределителен център във Велико 

Търново. 

От 2018 г. конвейерите в складовете ни във Варна, Бургас, Велико Търново, Русе и Стара Загора 

са нови, с по-висока енергийна ефективност. Това вече се отрази на ефективността ни на обработена 

пратка, която е достигнала 1.021 КВч на пратка през 2018 г., сравнено с 1.137 КВч на пратка за 2017 г.  

Благодарение на новите по-ефективни машини продължаваме да поддържаме и ниско ниво на 

увреждане на пратките – през 2018 г. по-малко от 0.025% от обработените пратки са били увредени при 

складовата си обработка.  

С прехвърлянето на оперативните дейности на Рапидо към Спиди, под управлението на Рапидо 

остават 3 разпределителни центъра – в София, Русе и Сандански. 

През 2018 г. инфраструктурата ни в Румъния включва общо 51 куриерски депа, от които 8 

ключови хъба. 

 

3.2.6. Потребление на енергия и емисии 

Ръста на бизнеса, потреблението на по-

големи количества горива, откриването на 

нови офиси и разпределителни центрове 

неизбежно водят до увеличаване на общото 

потребление на енергия на компанията и 

свързаните с това емисии на въглероден 

диоксид. През 2018 г. потреблението ни на 

енергия, като общата сума за складовете, 

офисите и горива за автомобилите ни е 

общо 22 763 430 киловатчаса, което е с 13% 

Потребление на енергия, 2018 г. 

22 763 МВч

21 730 МВч

744 МВч

Спиди АД

DPD Румъния

Рапидо
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повече от 2017 г.  

Емисиите на СО2  за трите компании взети заедно са в размер на 12 872 тона или 0.421 кг на разнесена 

пратка. 

 

 

 След преструктурирането и прехвърлянето на по-голямата част от операциите на Рапидо към Спиди, 

потреблението на енергия на компанията е 744 478 киловатчаса. С това емисиите на Рапидо за периода 

са 228 тона въглероден диоксид.  

В Румъния с отварянето на нови офиси и куриерски депа потребление на електричество се 

увеличава също и към края на 2018 г. то е 645 350 КВч. Цялото енергийно потребление достига 

21 730 572 КВч, а в емисии, това се равнява на 5 834 тона въглероден диоксид. Сравнено с предишни 

периоди, това е покачване в емисиите ни и се дължи на преструктуриранията, които се случиха в 

дружеството през годината.  

 

3.2.7. Отпадъци и опаковки 
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Предлаганите пликове за опаковка на пратките са изработени от полиетилен с добавка за 

ускорено разграждане по технологията polydergalax на Epi Global. В процеса на производство не са 

използвани вещества и оцветители, съдържащи токсични тежки метали като олово, кадмий и живак. 

Пликовете могат да се използват многократно и подлежат на рециклиране. В свободно състояние 

материалът се разгражда за много по-кратко време от обикновените пластмасови торбички. По този 

начин се запазва качеството и сигурността на клиентските пратки, като се намалява вредното 

въздействие на опаковките след употреба. През 2018 г. сме използвали 212.4 тона опаковки от този 

материал. При транспорта на пратки понякога се налага използването на допълнителни кутии, които са 

от полиетилен с висока плътност (HDPE) и са подходящи за многократна употреба. 

Спиди АД е част от колективната схема на „Екопак България АД“, която гарантира 

рециклирането на материали равняващи се на минимум 60% от внесените от нас опаковки на пазара. 

Стратегията на Рапидо е да прилага мерки за намаляване на потреблението на различни 

материали. Броят на пликовете, в които се опаковат доставките, намаля драстично след като беше 

въведена такса за потребителите. Близо ¾ от фактурите ни са онлайн, с което сме спестили около 315 кг 

хартия, което е повече от цялото ни потребление от близо 300 кг. 

DPD Romania използва същите материали за опаковки като Спиди АД и няма специфични 

инициативи за намаляване на отпадъците. 

Друг голям източник на отпадъци са автомобилите и свързаните с тях ресурси, като акумулатори, 

автомобилни гуми или моторни масла. С увеличението на автомобилите ни разбираемо се увеличават и 

генерираните отпадъци, което през 2018 г. е 12%  на количеството акумулатори и 11% на количеството 

гуми. Подкрепа получаваме от оторизираните сервизи, които обслужват автомобилите ни, които се 

грижат за безопасното третиране на отпадъците от тях.  

 

 

  

8,8 т 37,4 т 10 124 л

Автомобилни отпадъци 2018г.
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4. Общество 

4.1. Политики, цели и рискове 

През годините компанията-майка се доказва като отговорен участник в пазара и обществото. 

Имаме пълно покритие на населението с услугите си, като достигаме и до най-отдалечени кътчета от 

страната, партнираме си с местни малки бизнеси и подкрепяме тяхното развитие, развиваме 

предприемаческия дух у нашите куриери-подизпълнители и ги подкрепяме в разработването на техните 

микро-фирми и не на последно място, инвестираме в по-добро бъдеще като подкрепяме социални 

инициативи свързани с образование и спорт. 

 

Цели 2018 г. на Спиди Статус Цели 2019 г. на Спиди 

Въвеждане на нови услуги – “Predict” В прогрес Стартиране на услугата  

“Predict” 

Развитие на международните ни услуги В прогрес Разширяване на мрежата от SPS 

офиси 

Подкрепа на партньорската ни мрежа  В прогрес  

Развитие на проект Социална отговорност и 

подкрепа 

В прогрес  

 

4.2. Инициативи и резултати 

4.2.1. Директни икономически ефекти 

Ефектите от нашата дейност не се ограничават само до успешното и задоволително доставяне на 

пратките до нашите клиенти. През 2018 г. сме спомогнали над 23 млн. пратки да достигнат до своите 

получатели. Голяма част от тези доставки са за онлайн търговци, които посредством нашите услуги 

успяват да оперират и развиват бизнеса си. 

С дейностите си ние осигуряваме работа и заплащане на 1277 наши служители и още по-голям 

брой подизпълнители в България. В България за 2018 г. разходите ни за заплати са над 28.9 млн. лв.. 

Като отговорна и прозрачно управлявана компанията коректно изплащаме задълженията си към 

държавата и местните власти, които за последната година са се увеличили до над 19.8 млн. лв. През 

тази година почти утроихме сумата, която даряваме за социални проекти и достигна 39 хиляди лева. 

За последното тримесечие на 2018 г. Рапидо разнася 1 089 939 пратки в България и чужбина, от които 

872 982 са били разнесени от Спиди като подизпълнител. Рапидо плаща почти 3 млн. лева под формата 

на заплати и 431 хиляди лева данъци и такси към държавния бюджет за същия период от време. 

DPD Romania са изплатили през 2.5 млн. евро под формата на заплати и почти същата сума под 

формата на данъци и такси. Приносът към социални проекти в страната е в размер на около 5 хиляди 
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евро. През 2018г. компанията е помогнала 8 529 373 пратки да достигнат до своите получатели в 

Румъния или чужбина. 

 

4.2.2. Нови услуги и повече удобство за клиентите ни 

Стандарт 24ч 

През 2018 г. разработихме т.нар. „Стандарт 24ч.“. С него опростихме услугата за доставка от офис 

до офис на Спиди в рамките на 24ч., което ни позволи да предложим на клиентите си изключително 

добра цена. Услугата предлага и възможност за доставка до офис или друг адрес на клиента срещу 

допълнително заплащане. Това насърчава клиентите ни да предпочитат доставките до офис на Спиди, 

което спестява последните километри път на пратките и ни позволява да намаляваме вредните си 

въздействия. 

Predict 

През 2018 г. работихме активно по разработването на услугата Predict, която ще бъде уникална 

за нашия пазар. Тя ще осигури изключително точно планиране на доставките и ще известява клиентите 

ни за точен интервал от 1 час, в който могат да очакват пратката си. Системата е свързана с прецизиране 

на планирането и оптимизация в маршрутите, което също очакваме да намали изминатото разстояние 

за доставка на пратка и свързаните с него въздействия върху околната среда. Очаква се услугата да 

стартира в началото на 2019 г. 

Удовлетвореност на клиентите 

Клиентите ни имат разнообразни възможности да предоставят обратната си връзка към нашето 

обслужване. За да направим този процес по-лесен и бърз в 100 от нашите офиси инсталирахме системи 

за оценка на обслужването в тях. Чрез интерактивни дисплеи клиентите ни отговаряха на въпроса 

„Бързо ли ви обслужихме?“ или „Доволни ли сте от обслужването?“ . През 2018 г. 94% от отговорилите 

са били доволни от скоростта на обслужване и 93% са били доволни от цялостното обслужване, докато 

през 2017 г. удовлетвореността е била 86%. 

Друг канал за проверка на качеството на услугите ни е програмата „Таен клиент“, чрез която 

успяваме да проверим мнението на около 200 клиента месечно. Други 600-800 клиенти месечно 

достигаме чрез личен контакт със служител от отдел „Продажби“. На сайта ни са предоставени 

формуляр и телефон за рекламации или оплаквания от клиентите. Същите могат да се подадат и във 

всеки офис или централното управление на компанията. 

Обратната връзка и рекламациите се анализират всяко тримесечие и се набелязват действия за 

подобрение и намаляване на рекламациите. Цели свързани с намаляването на рекламациите имат 

всички служители, чиито отговорности и задължения могат да доведат до възникване на рекламация. 

Благодарение на мерките си за намаляване на рекламациите през 2018 г. те са 0.008% от разнесените 

ни пратки (или 8 на всеки 100 000 разнесени пратки), което е малко увеличение спрямо 2017г., когато са 

били 0.006 

От самото си създаване Рапидо се фокусира на работата с бизнес клиенти. Голяма част от тях са 

онлайн търговци, чиито бизнес започна и разви съвместно с нашия. Постоянната комуникация, 
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обратната връзка и съвместното планиране с тях, бяха определящи в избора на пазари, на които Рапидо 

да стъпи и да осигури достъп за клиентите си. Доказателство за удовлетвореността на клиентите ни е 

ниското текучество сред тях. За последните години сме загубили под 1% от бизнес клиентите.  

Промените през 2018 г., прехвърлянето на оперативната дейност към Спиди, преминаването 

към обща софтуерна система, криеха редица рискове за качеството на услугите ни. Положихме много 

усилия тези раздвижвания да не се усетят по негативен начин от клиентите ни и запазихме качеството 

на услугите си докато траеше периода на промяна и нормиране на нововъведенията. Вярваме, че 

успяхме да изпълним задачата си и не сме получавали оплаквания от клиенти произтичащи от 

прехвърлянето. 

За всякакъв тип обратна връзка и за сигнали за непрофесионално отношение на служители на 

Рапидо на сайта на компанията е предоставена кратка форма за подаване на сигнал, който достига 

директно до управителите на компанията. За последното тримесечие компанията е получила 374 

сигнала или около 39 на всеки 100 000 пратки, като е адресирала всеки един от тях. 

На сайта на DPD Romania също има предоставена форма за обратна връзка в случай на 

нередности или въпроси. През 2018 г. компанията е получила около 2 400 оплаквания или около 28 за 

всеки 100 000 доставки на пратки. 

 

4.2.3. Speedy Parcel Shop и подкрепа на местните общности 

Програмата на компанията- майка  Speedy Parcel Shop е един от важните ни инструменти, чрез 

който достигаме до максимална част от нашите клиенти. Тя предоставя възможност на 124 наши 

партньори, малки бизнеси, да съчетаят бизнеса си с предоставяне на услуги на Спиди. Например малък 

магазин за книги и канцеларски материали предоставя възможност на клиентите си да получават или 

изпращат пратки чрез Спиди. По този начин нашите клиенти могат да се възползват от услугите ни и в 

най-отдалечените точки на страната и да съчетават пазаруването с посещение до наш офис. Характерно 

за този ни тип партньорство е минималната инвестиция, която се изисква от партньора – достатъчно е 

да има компютър с интернет достъп и принтер. От наша страна ги подкрепяме с необходимото 

оборудване - везна, скенер, етикетен принтер. Не изискваме предварителни депозити от партньорите 

си, което е срещана практика в бранша. Това предоставя реална възможност на партньорите ни да 

разширят бизнеса и приходите си, добавяйки допълнителни услуги към досегашните си.  

 

4.2.4. Спиди в подкрепа на здравето и спорта 

Като Група, в която динамиката и движението са ежедневие, спортът и доброто здраве са важни 

теми. На първо място се стремим да подкрепяме служителите си в поддържането на здравето си и да 

осигуряваме все повече възможности за спорт. Темата е от голямо значение за цялото ни общество, 

особено за децата и младежите, които тепърва изграждат навиците си на движение. Затова от години 

Спиди традиционно подкрепя детски спортни инициативи. Размерът на дарените средства за 

спонсорство на тенис и лека атлетика е над 39 000 лв.  
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5. Приложение 1 

5.1. Обобщени данни за Спиди АД за 2018 г. 

Индикатори по значими теми мерна ед. 2017 2018 

Икономически       

Разходи за заплати хил. лева 25 125 28 947 

Такси, данъци, осигуровки към държавата и общини хил. лева 3 722 19 822 

Инвестиции в обществото, дарения и спонсорства хил. лева 14 39 

Пазар       

Брой разнесени пратки общо брой 17 710 397 22 293 478 

Брой разнесени пратки (в страната) брой 17 042 407 21 418 969 

Брой разнесени пратки (в чужбина) брой 667 990 874 509 

Брой разнесени пратки (градски куриер) брой 1 974 560 2 409 855 

Брой разнесени пратки (междуградски) брой 15 067 847 19 883 623 

Брой разнесени пратки без вредни емисии (чрез електромобили) брой 405 250 432 223 

% рекламации от всички пратки % 0,006 0,009 

Потребление на енергия       

Общо потребление на електричество кВч 3 173 748 3 596 523 

Общо потребление на енергия кВч 20 139 154 22 763 430 

Енергиен интензитет (на разнесена пратка) кВч/пратка 1,137 1,021 

Горива       

Дизел за производство на електроенергия литри 0,000 0,000 

Автопарк       

Дизелови автомобили литри 1 582 252 1 606 939 

Бензинови автомобили литри 92 673 127 766 

Автомобили с газови системи  литри 34 708 265 046 

Емисии на парникови газове       

Общо емисии тон СО2 6 082 6 809 

Емисионен интензитет (на разнесена пратка) 
кг 

СО2/пратка 
0,383 0,402 

Отпадъци       

Пластмасови опак. за еднократна употреба (LDPE) (кг) кг 180 745 212 369 

Пластмасови опак. за многократна употреба (HDPE) (кг) кг 6 202 10 078 

Хартия и картон (кг) кг 21 848 29 254 

Акумулатори (кг) кг 7 882 8 820 

Гуми (кг) кг 33 743 37 403 

Масло (литри) литри 9 816 10 124 

Трудови практики       

Брой служители (общо) брой 1 128 1 277 

Брой служители (жени) брой 335 400 

Брой служители (мъже) брой 793 877 

Дял служители с Безсрочен или Постоянен договор % 99 99 

Дял служители с Временен договор или договор с фиксиран период % 1 1 

Текучество на служителите % 64 58 
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Брой фатални инциденти брой 0 0 

Брой инциденти, довели до отсъствие от работа повече от 3 дни брой 6 6 

Изгубени календарни дни поради инциденти брой 295 196 

Инциденти на дискриминация брой 0 0 

Сигнали за корупция брой 0 0 

Обучения свързани с етика, човешки права или антикорупция часове 750 990 

Процент на служителите редовно получаващи оценки за своето представяне и 

професионално развитие 
% 100 100 

Общо обучителни часове брой 74 920 48 288 

Обучителни часове - мениджмънт брой 2 016 2 400 

Общо обучителни часове (подизпълнители) брой 35 760 34 240 

        

 

5.2. Обобщени данни за DPD Romania за 2018 г.  

Индикатори по значими теми мерна ед. 2017 2018 

Икономически       

Разходи за заплати хил. евро 1 803 2 300 

Такси, данъци, осигуровки към държавата и общини хил. евро 1 793 2 292 

Инвестиции в обществото, дарения и спонсорства хил. евро 5 5 

Пазар       

Брой разнесени пратки  брой 8 660 236 8 529 373 

% рекламации от всички пратки % 0,028 0,028 

Потребление на енергия       

Общо потребление на електричество кВч 601 224 645 350 

Общо потребление на енергия (електричество и горива) кВч 19 399 657 21 730 572 

Енергиен интензитет кВч/пратка 2,240 2,548 

Автопарк       

Дизелови автомобили литри 1 815 881 2 045 757 

Бензинови автомобили литри 63 594 61 438 

Емисии на парникови газове       

Общо емисии тон СО2 5 209 5 834 

Емисионен интензитет на разнесена пратка 
кг 

СО2/пратка 
0,641 0,736 

Отпадъци       

Общо кг 40 607 62 101 

Трудови практики       

Брой служители (общо) брой 385 461 

Брой служители (жени) брой 122 138 

Брой служители (мъже) брой 263 323 

Дял служители с Безсрочен или Постоянен договор % 85 94 

Дял служители с Временен договор или договор с фиксиран период % 15 6 

Текучество на служителите % 40 33 

Брой фатални инциденти брой 0 0 

Брой инциденти, довели до отсъствие от работа повече от 3 дни брой 1 0 
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Изгубени календарни дни поради инциденти брой 3 0 

Инциденти на дискриминация брой 0 0 

Сигнали за корупция брой 0 0 

Процент на служителите редовно получаващи оценки за своето представяне и 

професионално развитие 
% 34 38 

Общо обучителни часове брой 2 096 2 430 

        

 

5.3. Обобщени данни за Рапидо (последно тримесечие на 2018 г.) 

Индикатори по значими теми мерна ед. 2018 

Икономически     

Разходи за заплати хил. лв. 2 992 

Такси, данъци, осигуровки към държавата и общини хил. лв. 431 

Пазар     

Брой разнесени пратки  брой 1 089 939 

Брой разнесени пратки (без разнесените от Спиди) брой 216 957 

% рекламации от всички пратки % 0,034 

Потребление на енергия     

Общо потребление на електричество (складове) кВч 137 501 

Общо потребление на енергия (електричество и горива) кВч 744 478 

Енергиен интензитет kWh / пратка 3,431 

Горива     

Дизел за производство на електроенергия литри 600 

Автопарк     

Дизелови автомобили литри 51 500 

Бензинови автомобили литри 3 060 

Автомобили с газови системи  литри 8 200 

Емисии на парникови газове     

Общо емисии тон СО2 228 

Емисионен интензитет на разнесена пратка кг СО2/пратка 1,053 

Отпадъци     

Хартия и картон кг 300 

Битови отпадъци кг 4 000 

Трудови практики     

Брой служители (общо) брой 266 

Брой служители (жени) брой 64 

Брой служители (мъже) брой 202 

Дял служители с Безсрочен или Постоянен договор % 99 

Дял служители с Временен договор или договор с фиксиран период % 0 

Текучество на служителите % 116 

Брой фатални инциденти брой 0 

Брой инциденти, довели до отсъствие от работа повече от 3 дни брой 0 

Изгубени календарни дни поради инциденти брой 0 

Инциденти на дискриминация брой 0 
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Сигнали за корупция брой 0 

      

 

5.4. Обобщени данни за Спиди, DPD Romania и Рапидо1  

Индикатори по значими теми мерна ед. 2017 2018 

Икономически       

Разходи за заплати хил. лева 28 652 36 437 

Такси, данъци, осигуровки към държавата и общини хил. лева 7 228 24 735 

Инвестиции в обществото, дарения и спонсорства хил. лева 24 48 

Пазар       

Брой разнесени пратки  брой 26 370 633 31 039 808 

Брой разнесени пратки без вредни емисии (чрез електромобили) брой 405 250 432 223 

% рекламации от всички пратки % 0,01 0,02 

Потребление на енергия       

Общо потребление на електричество кВч 20 740 378 23 546 281 

Общо потребление на енергия (електричество+горива) кВч 19 399 659 22 475 051 

Енергиен интензитет кВч/пратка 0,736 0,724 

Горива       

Дизел за производство на електроенергия литри 0 600 

Автопарк       

Дизелови автомобили литри 1 850 589 2 362 303 

Бензинови автомобили литри 63 594 64 498 

Автомобили с газови системи  литри 6 082 15 009 

Емисии на парникови газове       

Общо емисии тон СО2 5 209 6 063 

Емисионен интензитет на разнесена пратка 
кг 

СО2/пратка 
0,198 0,195 

Отпадъци       

Пластмасови опак. за еднократна употреба (LDPE) (кг) кг 180 745 212 369 

Пластмасови опак. за многократна употреба (HDPE) (кг) кг 6 202 10 078 

Хартия и картон (кг) кг 21 848 29 554 

Общо отпадъци от опаковки и битови кг 249 402 318 102 

Акумулатори (кг) кг 7 882 8 820 

Гуми (кг) кг 33 743 37 403 

Масла (л) литри 9 816 10 124 

Трудови практики       

Брой служители (общо) брой 1 513 1 910 

Брой служители (жени) брой 457 602 

Брой служители (мъже) брой 1 056 1 402 

Дял служители с Безсрочен или Постоянен договор % 92 97 

Дял служители с Временен договор или договор с фиксиран период % 8 2 

Текучество на служителите % 52 69 

                                                           

1
 Включени са данни само за последно тримесечие на 2018г. 




