
ПРОЕКТ! 
Приложение към решение № 352/ 23.06.2016 г. на КРС 

 
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  

 
 

РЕШЕНИЕ № ... 
от …….. 2016 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

пощенските услуги, във връзка с Решение № 352/23.06.2016 г. на КРС, както и във връзка с чл. 
21, ал. 2-9 от Закона за пощенските услуги и чл. 148, ал. 2 и §14 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за защита на потребителите, 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила 

за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с 
потребителите на пощенски услуги, съгласно Приложение №1 към настоящото решение. 

2. Резултатите от проведеното обществено обсъждане да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 

3. Приема Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи 
условия на договорите с потребителите на пощенски услуги , съгласно Приложение № 2 към 
настоящото решение. 

4. Отменя Процедура за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на 
договорите с потребителите на пощенски услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, 
приета с Протоколно решение № 1 от 20 юли 2006 г. на Комисията. 

5. Правилата за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на 
договорите с потребителите на пощенски услуги да бъдат изпратени за обнародване в 
официален раздел на „Държавен вестник” и публикувани на страницата на КРС в Интернет.  

 
Мотиви: 
 
Съгласно чл. 21, ал.7 във връзка с ал. 6 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приема правила за реда и сроковете за 
одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги 
(ОУ). Във връзка с измененията на чл. 21, ал.2 - 8 от ЗПУ (обнародвани в ДВ, бр. 87 от 2009 г., 
ДВ, бр. 102 от 2010 г., и ДВ, бр. 61 от 2014 г.), §14 от Преходните и заключителни разпоредби 
(ПЗР) на Закона за защита на потребителите (обн. ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., в сила от 
10.06.2006 г., ЗЗП) и чл.148, ал.2 от ЗЗП (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г. в сила от 25.07.2014 г.) е 
необходимо разпоредбите на приетата на основание чл.21, ал.6 от ЗПУ(в редакцията й от ДВ. 
бр.37 от 5 Май 2006 г.) с протоколно решение № 1 от 20 юли 2006 г. на КРС, Процедура за реда 
и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски 
услуги от КРС (Процедурата) да бъдат приведени в съответствие с настъпилите изменения в 
законовата уредба, касаеща този въпрос.  

От една страна, с цитираните промени в ЗПУ, съдържанието на някои от текстовете е 
частично изменено, като е променена и номерацията на алинеите на чл.21 от ЗПУ, което 
изменение следва да намери отражение и в текстовете на Процедурата.  

От друга страна, с приемането на  новата ал. 2 на чл. 148 от ЗЗП се налага да се 
промени и част от реда за съгласуване на ОУ от КРС. В тази си част ЗЗП предвижда, че когато 
в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява общите условия на договорите с 
потребители и последващите изменения в тях, те се изпращат на Комисията за защита на 
потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи. Държавният орган 
одобрява общите условия на договорите с потребители само ако КЗП одобри предоставените 
й общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на 
ЗЗП.  

Необходима е и промяна в текстовете на Процедурата, съдържащи наименованието на 
държавния орган в областта на защитата на правата на потребителите с оглед на 
разпоредбата на §14 от ПЗР от ЗЗП, която отменя действието на Закона за защита на 
потребителите и за правилата на търговия. 

Проектът на нормативен акт не изисква допълнителни финансови средства за 
прилагането му. Очакваните резултати от прилагането на акта са прозрачност и предвидимост 
на действията на КРС във връзка с одобряване (съгласуване) на общите условия на 
пощенските оператори. Проектът на правила не противоречи на правото на Европейския съюз, 
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защото Директива 97/67/ЕО не урежда процедурните правила за одобряване (съгласуване) на 
общи условия в областта на пощенските услуги.  

Със свое решение № 352/ 23.06.2016 г. КРС прие проект на Правила за реда и 
сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на 
пощенски услуги и откри процедура по общественото им обсъждане по реда на чл.15б от ЗПУ. 
Правилата бяха публикувани в национален ежедневник и на страницата на КРС в интернет. До 
изтичането на срока на общественото обсъждане - ……2016 г., постъпиха …становища от … 

Предвид горното, както и след анализ на резултатите от общественото обсъждане, 
постъпилите становища и направените с тях забележки и предложения, КРС счита, че трябва 
да приеме нови Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на 
договорите с потребителите на пощенски услуги. 

С оглед на изложеното, КРС отменя Процедура за реда и сроковете за съгласуване на 
общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги от Комисията за регулиране 
на съобщенията, приета с Протоколно решение № 1 от 20 юли 2006 г. на Комисията и приема 
горепосочените Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на 
договорите с потребителите на пощенски услуги. 

 
Решението  по т.3 е прието на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги и 

влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (д-р Веселин Божков)  
   

 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Йолиана Райкова)  
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