
 

 

 „Тип - Топ Куриер" АД предлага франчайз на търговски дружества, за извършване на 
пощенски и куриерски услуги под търговската марка Т - POST на определена територия на страната. 
Правното основание на договорите е чл.22 от Закона за пощенските услуги. 

Име на търговската марка: T - POST 
Бранш, кратко описание на дейността: T - POST е мрежа от пощенски станции на територията на 
РБългария. За извършването на пощенски услуги в страната е необходимо търговското дружество, 
което я предоставя да притежава лицензия издадена съгласно Закона за пощенски услуги. "Тип - 
Топ Куриер" АД (собственик на търговската марка T - POST ) е първият лицензиран за предоставяне 
на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга частен пощенски оператор с 
лицензия номер №1-002 издадена на 21.09.2006 г. Към днешна дата T - POST има мрежа от над 60 
пощенски станции в 51 населени места. 
"Тип - Топ Куриер" АД е една от първите куриерски фирми, които оперират на българския пазар, с 
15-годишен опит в доставката на куриерски пратки. Дружеството разполага със собствена 
логистична мрежа за транспортиране на пратки и товари до всяко населено място в страната. 
Особено внимание се отделя на внедряването на съвременни информационни технологии за 
извършване услугите, по уникална за страната, заявена за патентоване,технология. 
"Тип - Топ Куриер" АД има въведена система за управление на качеството за универсалната и 
неуниверсалните пощенска услуга ISO 9001:2008. 
Ставайки част от Първата частна пощенска мрежа, като наш франчайзер, Вие можете да продавате 
пълната гама от предлаганите от дружеството услуги:  

Пощенски пратки: Кореспондентски пратки, препоръчани пратки, препоръчани пратки с известие 
за доставяне, пощенски колети за страната и чужбина. 
Куриерски услуги: Куриерски пратки за страната с и без наложен платеж, обявена стойност, 
плащане при получателя или трета страна* със срок на доставка на следващ работен ден. 
Изпращане на международни куриерски пратки. Бързи градски куриерски услуги в рамките на 
населеното място. 
Платежни услуги: Изпращане и получаване на пари за страната и чужбина, плащане на битови 
сметки към почти всички основни и регионални доставчици на услуги**, превод по банкови сметки **. 
Допълнителни дейности: Абонамент за печатни издания, продажба на стоки и консумативи, 
заплащане на Екотакса, приемане на заявки за безадресно разпространение на рекламни 
материали по пощенски кутии.  
* прилага се само за клиенти с договор 
** възможно е услугата да не се активира при наличие в близост на обект с подобна дейност предлагащ плащане на битови 
сметки под търговската марка Easypay. 
 
Не се изисква от Франчайзера да се ангажира с доставка на писма и пратки на територията на 
Франчайза му. 

Първоначална такса за обработка на документи: 240 лв. с включен ДДС. 

Депозит: 1000 лв, който се актуализира в зависимост от оборота. 
 
Месечни такси: Няма. 
 
От кога съществува фирмата и от кога се предлага франчайз: "Тип - Топ Куриер" АД е 
регистрирано през 1996 г. Активна франчайзингова кампания стартира в началото на 2010 г., след 
отпадане на монопола на Държавните пощи върху кореспондентските пратки.Към момента, 
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пощенската мрежа на Т-POST има възможност да се развива на либерализиран пощенски пазар, 
като равноправен конкурент на Държавната поща. 

Съществуващи франчайзи в България и по света: Към настоящия момент броят на франчайз 
офисите в страната е 65. 

Допълнителна инвестиция: Офис помещение на приземно ниво с минимална площ от 20 кв.м. на 
атрактивно място с пътникопоток и възможност за инсталиране на рекламна табела. Желателно е 
да има възможност за спиране на товарни автомобили. Всяко работно място задължително трябва 
да е оборудвано с компютър, метрологично заверена електронна везна, лазерен принтер, 
баркодчетец. Необходимият софтуер за извършването на услугите се предоставя за ползуване 
безплатно. Необходима е интернет връзка със статичен IP адрес. Автомобил брандиран с логото на 
Т - POST е необходим, ако се събират пратки от адреси на клиенти. 

Очакван оборот/печалба на франчайзополучателя: Зависи от уменията на франчайзполучателя 
да привлича клиенти и потребители на услугите. Ориентировъчни параметри за малко населено 
място 1000 - 5000 лв. месечен оборот. 

Срок на възвръщане на инвестицията: Максимум 1 година 

За кои градове/райони се предлага франчайза: За всяко населено място в страната, където в 
района/ квартала няма открит такъв, може да бъде открит франчайзингов офис. Същият трябва да 
бъде на удобно за потребителите място и с подходящ външен вид, одобрен от "Тип-Топ Куриер" АД. 

Ексклузивитет: Когато разкрие офис в даден район на града, франчайзополучател 1 получава 
ексклузивитет за съответната територия, която се изчерпва с това, че в района няма да се 
предоставя франчайз на друг франчайзополучател без съгласието на първия. Това не означава, че 
франчайзополучател на друг район не може да сключи договор и да обслужва клиенти с офиси на 
територията на франчайзополучател 1, ако клиентите са предпочели него. 

Срок на договора: Три години. Подновяването на договора се извършва 3 месеца преди 
изтичането му и при съгласие на 2-те страни. 

Профилът на потенциалния франчайзополучател: Да разполага с помещение на комуникативно 
и достъпно място. Опит в ползуването и/или предоставянето на пощенски и куриерски услуги е 
предимство. Дейността може да се съчетава и с други търговски дейности или с предоставяне на 
други услуги. В този случай, трябва да има обособено работно място за предоставяне услугите на Т 
- POST. Лицата предоставящи услугите на първия частен пощенски оператор трябва да са с чувство 
за отговорност, комуникативни, усмихнати и любезни. 

Какво обучение се предлага: Един или няколко служителя на франчайзополучателя преминават 
задължително обучение в най-близкия регионален център на Т - POST. Такива центрове има в 
градовете София, Благоевград, Враца, Пловдив, Плевен, Бургас и Варна. Обучението е безплатно. 
Разходите за транспорт, нощувки и командировъчни са за сметка на франчайзополучателя. 
Обучението е със срок от 5 до 10 дни и завършва с изпит. 

Рекламна подкрепа: Предоставя се безплатно рекламна табела съобразена с външния вид на 
помещението, вътрешни информационни и указателни табели, лицензи и сертификати. Обектът се 
включва в другите рекламни материали и инициативи на дружеството. Отпечатването на визитки е 
за сметка на франчайзополучателя. 
Други особености на предлагания франчайз: Информацията е важно нещо за съвременния 
пощенски бизнес. Пощенските станции на Т - POST в цялата страна са свързани в единна 
компютърна мрежа. В реално време знаем всичко за пратките, които доставяме и така можем да 
следим и управляваме всички процеси. Максимално опростени за клиентите са процедурите по 
приемане на пощенски пратки и пощенски записи. Нашият стремеж е да дадем на клиентите 
сигурност и да им спестим време. 
Какъв е най-важният аргумент, с който ще убедите франчайзополучателя, че той трябва да 
избере вас пред другите франчайзодатели: Тип - Топ Куриер АД е дружество с утвърдени 
позиции на пазара на куриерски и пощенски услуги. Обемът на приходите от такива услуги в 
национален мащаб се увеличава ежегодно. Пазара на универсални пощенски услуги се определя 
като слабо конкурентен. Тенденцията по време на финансова криза е клиентите да предпочетат да 
изпращат куриерските си пратките като пощенски, заради по-ниската цена. Поради тези факти 
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предлагането на различни видове услуги дава възможност за запазване и увеличаване на 
оборотите. Широката гама предлагани услуги и тяхното качество, доброто отношение към клиента и 
индивидуалния подход гарантират резултат за всеки предприемчив търговец, който желае да 
увеличи приходите си. Плащането на битови сметки за ток, вода, парно, стационарни и мобилни 
телефони, данъци, интернет увеличава посетителите в пощенските офиси и генерира клиенти за 
другите съпътстващи дейности на франчайзополучателите. 


