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ТАБЛИЦА 
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТА НА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРУДНОДОСТЪПНОСТ НА РАЙОНИТЕ В СТРАНАТА И СЕЛИЩАТА В ТЯХ 
 

Забележки Мотиви Статус Мотиви по статуса 

1. Да остане в сила действащия към момента критерий 1.2. 
Гранични слабонаселени райони. 
 

Не е ясно защо е отпаднал, тъй 
като на практика в тези райони, 
разположени по южната и 
западната граница на Република 
България има много населени 
места с население под 100 души.  Не се приема. 

Цитираният критерий се основава 
на Постановление № 97 на 
Министерския съвет от 29 май 1991 
г. за развитието на населените 
места, разположени по южната и 
западната граница и по-специално 
на Приложение № 1 Списък на 
населените места по западната и 
южната граница на Република 
България. Постановлението е 
загубило значение поради изтекъл 
срок на действие.  

2. Текстът на т. 4.1. да придобие следната редакция: „4.1. 
Операторът със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга осигурява извършването 
на услугата съобразно броя на населението в даден район, 
както и търсенето и използването на универсалната 
пощенска услуга.” 
 

В чл. 33, ал. 1, т.2 от Закона за 
пощенските услуги е посочен 
реда за определяне на работните 
дни, в които се извършва 
универсалната пощенска услуга, 
а именно съгласувано с 
кметовете на съответните 
общини. Не може да се подхожда 
чисто административно, като се 
определя долна граница – най-
малко веднъж седмично, тъй като 
има специфики в отделните 
региони. Редно е операторът да 
има възможност съобразно 
търсенето на пощенски услуги, 
включени в УПУ, да определи 
необходимия брой дни за всеки 
конкретен случай. 

Не се приема. 

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 
конкретните населени места и 
селищни образувания, намиращи се 
в труднодостъпни райони, се 
определят от задължения оператор 
и се съгласуват от кметовете на 
съответните общини. От текста е 
видно, че с кметовете на 
съответните общини се съгласуват 
само конкретните населени места и 
селищни образувания, но не и 
дните, в които ще се предоставя 
УПУ. 
Универсалната пощенска услуга е 
особен вид услуга, която съчетава 
услуга и възможност за ползването 
й (чл. 32, ал. 1 от ЗПУ). Дори 
търсенето на универсалната 
пощенска услуга да намалее, 
потребителите не могат да бъдат 
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лишени от възможността за 
ползването й. Видно от 
дефиницията на УПУ, тя е услуга, 
която е достъпна до всеки 
потребител без оглед географското 
му местоположение, като водещ е 
общественият интерес и интересите 
на потребителите, а съгласно 
целите на закона, КРС е длъжна да 
защитава интересите на 
потребителите, както и да 
задоволява потребностите на 
обществото от пощенски услуги. 
Именно поради общественото 
значение на услугата е предвиден 
механизъм за компенсиране на 
задължения оператор.  

3. Да се добави нова т. 4.2. със следното съдържание: 
„4.2. В селищата без постоянно население към 31.12. на 
предходната година, операторът със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга няма 
задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга.” 
 

Съгласно данни на Националния 
статистически институт към 
момента в България има 148 села 
без постоянно население, които 
не са заличени по установения 
ред. Тези села са включени в 
списъците на селищата, 
намиращи се в труднодостъпни 
райони и „Български пощи” ЕАД 
има задължение за присъствие в 
тях без дори и чисто теоретична 
възможност за възникване на 
трафик. 

Приема се. Отразено в текста. 

4. Да се добави нова т. 4.3. със следното съдържание: 
„4.3. Операторът  със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга осигурява извършване 
на услугата най-малко веднъж месечно в селищата с 
население от 1 до 10 жители.” 
 

Съгласно данни на Националния 
статистически институт към 
момента в България има 476 села 
с население под 10 жители. Тези 
села са включени в списъците на 
селищата, намиращи се в 

Не се приема. 

Подобен подход би накърнил 
интересите на потребителите на 
универсална пощенска услуга в 
посочените населени места и би ги 
лишил от възможността за 
ползването на УПУ за неоправдано 
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 труднодостъпни райони. Ако на 
„Български пощи” ЕАД се 
възложи да осигури транспорт и 
персонал за ежеседмично 
присъствие в тях, това ще доведе 
само до нарастване на 
разходите, без да има някаква 
технологична необходимост. 

дълъг период от време. Що се 
отнася до разходите, законодателят 
е предвидил механизъм за 
компенсиране на оператора със 
задължение за осигуряване на УПУ. 
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