
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ ЗА 2002 г. 
Въведение 
С приемането в края на 2001г. на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

пощенските услуги (ЗПУ), в сила на 5 февруари 2002 г. (ДВ, бр.112 от 2001г.) се осъществи 
институционално отделяне на функциите по държавното управление и регулиране на 
пощенските услуги, като съответно всички регулаторни функции се прехвърлиха от Мини-
стерството на транспорта и съобщенията към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 

Чрез преминаването на регулаторните и контролните функции към КРС се постигна пълно 
хармонизиране с чл.22 на Директива 97/67/ЕС относно създаването на независим национален 
регулаторен орган за пощенския сектор. 

Регулирането и контролът на пощенските услуги се осъществява на основание Закона за 
пощенските услуги, Секторната пощенска политика, Директиви 97/67/ЕС и 2002/39/ЕС и редица 
други документи от първичното и вторичното законодателство. 

През 2002 г. в КРС регулярно се анализираше оперативна информация от Основния 
пощенски оператор в лицето на “Български пощи” ЕАД и куриерските фирми, предоставящи 
неуниверсални пощенски услуги по Закона за пощенските услуги. 

За посочения период на свои редовни заседания членовете на Комисията приеха следните 
важни решения за сектора : 

• Съгласуване на “Общите условия на договора с потребителите на пощенски услуги, 
предоставяни от “Български пощи” ЕАД”; 

• Утвърждаване на използваните пощенски кодове за мрежата на лицензирания пощенски 
оператор; 

• Съгласуване промяната на цените, включени в универсалната пощенска услуга на 
“Български пощи” ЕАД; 

• Приемане на процедура за регистриране на оператори, извършващи неуниверсални 
пощенски услуги, с цел прозрачност и достъпност за всички кандидати, желаещи да се 
регистрират в КРС за извършване на неуниверсални пощенски услуги и да получат 
удостоверение; 

• Приемане на процедура за регистриране на пощенските отпечатъци, използвани от 
Основния пощенски оператор; 

• Одобряване на проект на Наредба за изискванията за пощенската сигурност. 
През 2002 г. съгласно т.4.4 от Индивидуалната лицензия на “Български пощи”ЕАД за 

предоставяне на универсална пощенска услуга, бяха съгласувани с КРС следните промени в 
мрежата от пощенски станции на дружеството:  

• Открити пощенски станции: София 77 и София 27; 
• Закрити пощенски станции: Габрово 5. 
Съгласно препоръките на Комисията, промените в пощенската мрежа на основния пощенски 

оператор се обосновават както с икономически показатели, отчитащи финансовия резултат от 
дейността на конкретната станция, така и с необходимостта да се създава възможност 
универсалната услуга да бъде ползвана от всеки потребител на територията на страната. (чл.32 
от ЗПУ) 

С последното изменение и допълнение на ЗПУ в сила от 01.01.2003 г. се разшириха 
правомощията на КРС като независим регулаторен орган в пощенския сектор. В тази връзка 
през изтеклия период бяха изработени или подготвени за възлагане на външни изпълнители 
следните документи, заемащи основно място при осъществяване на регулаторните и 
контролните функции на Комисията: 

• “Методика за контрол по спазването нормативите за качеството на универсалната 
пощенска услуга”. 

• “Мониторинг и анализ на  състоянието на пощенския пазар и на перспективи за неговото 
развитие” 

• “Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга” 
• “Методика за доказване на дефицита от изпълнението на универсалната пощенска 

услуга при икономически неизгодни условия”. 
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