
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 № 996 
 

от 09 септември 2010 г. 
 

На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 15б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пощенските 
услуги и на основание чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 3 от 
Указ № 883 за прилагане на  Закона за нормативните актове 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Нормативи 
за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със 
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и 
гъстота на нуждите на потребителите, съгласно Приложение 1 към настоящото решение. 

2. Приема проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до 
пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите 
съгласно Приложение 2 към настоящото решение. 

3. Поради съществени промени  в  проекта на  Нормативи за определяне гъстотата на 
местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на 
потребителите вследствие   на общественото обсъждане, Комисията за регулиране на 
съобщенията поставя на ново обществено обсъждане проекта по т. 2. 

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 2 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 
 
 Мотиви: Със свое Решение № 651 от 10 юни 2010 г. Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) прие проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до 
пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите 
(Нормативи). На основание същото решение, беше открита процедура за обществено обсъждане 
по реда на чл. 15б от ЗПУ със срок до 19.07.2010 г., като горецитираният подзаконов нормативен 
акт се публикува на страницата на КРС в интернет, а съобщение за откриване на процедурата – в 
един национален ежедневник. 
 В указания срок е получено становище по изготвения проект на Нормативи от оператора 
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) „Български пощи” ЕАД, 
когото цитирания подзаконов нормативен акт касае.  

 „Български пощи” ЕАД  не приема предложението пощенски служби да могат да бъдат 
закривани при наличие на стационарна пощенска станция на максимално разстояние от 5 км (т. 
4.1. от проекта на Нормативи), като изтъква мотиви, които КРС счита за основателни. В същото 
време, при закриване на стационарна пощенска станция задълженият пощенски оператор е 
длъжен да осигури алтернативна форма на обслужване. С цел защита интересите на 
потребителите на УПУ и гарантиране на нейното качество се налага допълнение на т. 3.2.2 и т. 
4.2.5 от проекта на Нормативи, като „Български пощи” ЕАД бъде задължено при 
алтернативните/други форми на обслужване да предоставя всички услуги от обхвата на УПУ. По 
този начин при закриване на  пощенска станция ще бъде осигурено алтернативно обслужване, 



което ще гарантира на потребителите ползването на универсалната пощенска услуга в пълен 
обхват. 

 В изпълнение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Указ № 883 за прилагане на  Закона за нормативните 
актове е необходимо Нормативите да подложени на обществено обсъждане със заинтересовани 
лица по реда на чл. 15б от ЗПУ. 
 
           Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Вяра Минчева)  
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