
  ПРОЕКТ!                        

СИСТЕМА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ КОДОВЕ НА МРЕЖАТА НА ПОЩЕНСКИЯ 
ОПЕРАТОР СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА 

УСЛУГА 
 

 
Чл. 1. С тази система се определят условията и реда за образуване на пощенските 

кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга.  

 
Чл. 2. Пощенският код в Република България, въведен от пощенския оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, е национален пощенски код. 
Пощенският код е четирицифрено число и е означение на населено място или район в 
големите населени места, като:  

1. Първата цифра отляво надясно  указва пощенската кодова зона.  
2. Първата и втората цифра отляво надясно, взети заедно, указват пощенския район.  
3. Четирите цифри, взети заедно, указват националния пощенски код на населеното място 

или район в големите населени места.  
 

Чл. 3. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга осигурява възможност на потребителите да използват националния пощенски код при 
подаване на пощенски пратки, като предвиди необходимите означения върху формуляри, 
адресни етикети, пликове и др.  
 

Чл. 4. Националните пощенски кодове на всички населени места са посочени в Указателя 
на пощенските кодове на населените места в Република България и на районите в големите 
населени места (Указател), който се издава от пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга.  
 

Чл. 5. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията Указателя за 
съгласуване. 

(2) Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува на своята интернет 
страница Указателя.  
 

Чл. 6. Промени на национални пощенски кодове в Указателя се извършват от Комисията 
за регулиране на съобщенията по инициатива на пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга.  

1. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга внася уведомление с предложение и мотиви за промяна в тридесетдневен срок 
преди промяната.  

2. Комисията за регулиране на съобщенията разглежда постъпилото предложение и в 
тридесетдневен срок от датата на внасянето му се произнася с решение.  

3. Комисията за регулиране на съобщенията публикува на своята интернет страница 
всички съгласувани промени в Указателя.  

 
Чл. 7. Комисията за регулиране на съобщенията предоставя Указателя на пощенски 

оператори, извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, при постъпило 
искане.  
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  ПРОЕКТ!                        

Допълнителни разпоредби 
 

§ 1. Описание на пощенските кодови зони, на районите на населените места и на 
пощенските райони в големите населени места:  

1. Първа пощенска кодова зона от 1000 до 1999, с цифра 1 (едно) започват пощенските 
кодове на пощенските райони в област София-град:  

1.1. Район София център, кодова зона от 1000 до 1099;  
1.2. Първи пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1100 до 1199 и 

от 1700 до 1799;  
1.3. Втори пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1200 до 1299;  
1.4. Трети пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1300 до 1399;  
1.5. Четвърти пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1400 до 1499 

и от 1600 до 1699;  
1.6. Пети пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1500 до 1599 и от 

1800 до 1899.  
2. Втора пощенска кодова зона от 2000 до 2999, с цифра 2 (две) започват пощенските 

кодове на населените места в област София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.  
2.1. Пощенски район област София, втора кодова зона от 2000 до 2299;  
2.2. Пощенски район област Перник, втора кодова зона от 2300 до 2499;  
2.3. Пощенски район област Кюстендил, втора кодова зона от 2500 до 2699;  
2.4. Пощенски район област Благоевград, втора кодова зона от 2700 до 2999.  
3. Трета пощенска кодова зона от 3000 до 3999, с цифра 3 (три), започват пощенските 

кодове на населените места в областите Враца, Монтана и Видин:  
3.1. Пощенски район област Враца, трета кодова зона от 3000 до 3399;  
3.2. Пощенски район област Монтана, трета кодова зона от 3400 до 3699;  
3.3. Пощенски район област Видин, трета кодова зона от 3700 до 3999.  
4. Четвърта пощенска кодова зона от 4000 до 4999, с цифра 4 (четири) започват 

пощенските кодове на населените места в областите Пловдив, Пазарджик и Смолян:  
4.1. Пощенски район област Пловдив, четвърта кодова зона от 4000 до 4399;  
4.2. Пощенски район област Пазарджик, четвърта кодова зона от 4400 до 4699;  
4.3. Пощенски район област Смолян, четвърта кодова зона от 4700 до 4999.  
5. Пета пощенска кодова зона от 5000 до 5999, с цифра 5 (пет) започват пощенските 

кодове на населените места в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.  
5.1. Пощенски район област Велико Търново, пета кодова зона от 5000 до 5299; 
5.2. Пощенски район област Габрово, пета кодова зона от 5300 до 5499;  
5.3. Пощенски район област Ловеч, пета кодова зона от 5500 до 5799;  
5.4. Пощенски район област Плевен, пета кодова зона от 5800 до 5999.  
6. Шеста пощенска кодова зона от 6000 до 6999, с цифра 6 (шест) започват пощенските 

кодове на населените места в областите Стара Загора, Хасково и Кърджали:  
6.1. Пощенски район област Стара Загора, шеста кодова зона от 6000 до 6299;  
6.2. Пощенски район област Хасково, шеста кодова зона от 6300 до 6599;  
6.3. Пощенски район област Кърджали, шеста кодова зона от 6600 до 6999.  
7. Седма пощенска кодова зона от 7000 до 7999, с цифра 7 (седем) започват пощенските 

кодове на населените места в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище:  
7.1. Пощенски район област Русе, седма кодова зона от 7000 до 7199;  
7.2. Пощенски район област Разград, седма кодова зона от 7200 до 7499;  
7.3. Пощенски район област Силистра, седма кодова зона от 7500 до 7699;  
7.4. Пощенски район област Търговище, седма кодова зона от 7700 до 7999.  
8. Осма пощенска кодова зона от 8000 до 8999, с цифра 8 (осем) започват пощенските 

кодове на населените места в областите Бургас, Ямбол и Сливен:  
8.1. Пощенски район област Бургас, осма кодова зона от 8000 до 8599;  
8.2. Пощенски район област Ямбол, осма кодова зона от 8600 до 8799;  
8.3. Пощенски район област Сливен, осма кодова зона от 8800 до 8999.  
9. Девета пощенска кодова зона от 9000 до 9999, с цифра 9 (девет) започват пощенските 

кодове на населените места в областите Варна, Добрич и Шумен:  
9.1. Пощенски район област Варна, девета кодова зона от 9000 до 9299;  
9.2. Пощенски район област Добрич, девета кодова зона от 9300 до 9699;  
9.3. Пощенски район област Шумен, девета кодова зона от 9700 до 9999.  
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  ПРОЕКТ!                        

Преходни и Заключителни разпоредби 
 

§ 2. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията Указателя, в шестмесечен срок 
от влизане в сила на Системата за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския 
оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. 

§ 3. Системата за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор 
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се приема от Комисията за 
регулиране на съобщенията на основание чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за пощенските услуги.  

§ 4. С тази Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския 
оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се изменя 
Системата за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със 
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, 
извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, приета с Решение 
№ 807 от 29.07.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. (ДВ, бр. 64 от 2010 г.). 

§ 5. Системата за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор 
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга влиза в сила от датата на 
обнародването й в "Държавен вестник". 
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