Разяснение по повод постъпило писмено запитване:
(Разяснението е публикувано в профил на купувача на 28.03.2018г.)

Въпрос:
Възложителят ще приеме ли опит в изпълнение на договор/и с поне един от посочените предмети
в т.2.3. от документацията на обществената поръчка, на български пощенски оператор, на когото
Комисията за регулиране на съобщенията е издала лицензия по смисъла на чл. 39, т. 2 (изм. – ДВ,
бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) „за извършване на услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга от Закон за пощенските услуги (ЗПУ)?

Отговор:
В т. 2.3. от раздел III. Условия, на които следва да отговорят участниците от документацията за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за
разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани
с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през
2017 г.” (документация) са поставени изисквания към участниците да имат опит в изпълнение на
договори/поръчки/проекти с поне един от следните предмети:
проверка на система за разпределение на разходите на български или чуждестранен
пощенски оператор, изпълняващ задължението за извършване на УПУ;
разработване на система/модел(и) за разпределение на разходите на български или
чуждестранен пощенски оператор, изпълняващ задължението за извършване на УПУ;
проверка на изчисляване на нетни разходи от изпълнението на
извършване на УПУ от български или чуждестранен пощенски оператор;

задължението за

изработване на модели за изчисляване на нетните разходи от възложеното задължение за
извършване на УПУ;
проверка на резултати от наложени регулаторни задължения за водене на разделно
счетоводство и/или на система(системи)/модел(модели) за определяне на разходите на единица
електронна съобщителна услуга.
Съгласно чл. 24 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) универсалната пощенска услуга (УПУ) се
предоставя от пощенски оператор на когото със закона е възложено задължение за извършване на
тази услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска
мрежа.
В чл. 39, т. 1 и 2 от ЗПУ е предвидено издаването на следните два вида индивидуални лицензии, а
именно: за извършване на УПУ на цялата територия на Република България от оператор, на когото
е възложено задължение за извършване на тази услуга и за извършване на услуги, включени в
обхвата на УПУ. В чл. 53 и 54 от ЗПУ е регламентирано съдържанието на двата вида
индивидуални лицензии, от които е видна разликата в изискванията към задължения оператор и
операторите, извършващи услуги от обхвата на УПУ.
Съгласно § 70 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за пощенските услуги (обн. - дв, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)
пощенският оператор, на когото съгласно чл. 24 от закона се възлага задължение за извършване

УПУ, е търговското дружество "Български пощи" ЕАД, за срок 15 години, считано от деня на
обнародването на този закон в "Държавен вестник".
В изпълнение на разпоредбите на ЗПУ, КРС е издала на "Български пощи" ЕАД, в качеството му
на задължен оператор индивидуална лицензия № 1-001-04/09.06.2011 г. за извършване на УПУ на
територията на Република България. Към края на 2017 г. операторите: „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД,
„МИБМ ЕКСПРЕС” ООД, „ТЕРРА ПОСТ СЪРВИСИС” ЕООД, „ТИП-ТОП КУРИЕР” АД, „СПИДИ” АД и
„СТАР ПОСТ” ООД притежават индивидуални лицензии за извършване на услуги от обхвата на
УПУ.
От гореизложеното е видно, че изискванията към участниците в поръчката по т. 2.3. от
документацията, в частта за български пощенски оператори, реферират към изпълнени договори с
пощенски оператор, притежаващ индивидуална лицензия по смисъла на чл. 39, т. 1 от ЗПУ.

