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ТАБЛИЦА 
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ 

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

 
 

Забележки Мотиви Статус Мотиви по статуса 

1. Система за образуване на пощенските кодове на 
мрежата на пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга е 
Системата за пощенско кодиране на всички 
административни адреси на територията на страната, а 
не на мрежата на националния оператор.  
 
 

 

Не се приема. 

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 8 от 
Закона за пощенските услуги (ЗПУ), 
Комисията за регулиране на 
съобщенията приема система за 
образуване на пощенските кодове 
на мрежата на пощенския оператор 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска 
услуга(Система). 

2.  Пощенският код не е нищо друго, освен цифров код 
на адреса. Той е универсален код и неговото 
предназначение е за ръчно или автоматизирано 
сортиране на всички пощенски пратки, независимо дали 
са част от универсалната пощенска услуга или са в 
обсега на неуниверсалната пощенска услуга. Тази 
система е създадена през 1979/80 г. от НИИС (Научно 
изследователския институт на съобщенията)и се 
използва вече 30 години от потребителите, пощенските 
оператори на универсални и неуниверсални пощенски 
услуги и пощенските служби на националния оператор 
„Български пощи” ЕАД. Тя е създадена на принципа на 
групиране на всички административни адреси на 
територията на страната по географски зони, райони, 
микро райони  и населени места. 

 

Не се приема. 

Забележката не отразява конкретно 
предложение. 
 

3. На база на описаната от нас концепция са изградени 
пощенските кодове и на останалите членки на ВПС, и 
другите международни пощенски организации. От 
казаното до тук считаме, че предложения проект 
подлежи на цялостна преработка. В тази връзка Ви 

 

Не се приема 

Населените места в страната са 
групирани в девет зони за 
пощенско кодиране с 
четиризначен цифров код. 
Цифрите на пощенския код на 
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изпращаме, като пример и конкретен текст на 
описанието на пощенския код.  
Пощенският код представлява четири цифрено число, 
при което: 
- Първата цифра означава пощенската зона, създадена 
с точни географски граници, в която са включени 
отделни райони, микрорайони и населени места със 
своите граници и прилежащите към тях 
административни адреси; 
- Втората цифра означава поредния номер на 
пощенския район, включен в съответната пощенска 
зона; 
- Третата цифра означава поредния номер на 
микрорайона, включен в съответния район; 
- Четвъртата цифра означава поредния номер на 
населеното място или обслужвана територия, включено 
в съответния микрорайон. 
 

така изготвения проект на 
Система имат следното 
значение: Първата цифра 
означава пощенската зона. 
Първата и втората цифра на 
кода, взети заедно, означават 
пощенския район  - те са 
еднакви за всички селища, 
намиращи се територията на 
даден пощенски район. 
Четирите цифри заедно 
представляват пощенския код 
на населеното място или на 
пощенския клон, обслужващ 
съответния район, по- големите 
селища. Пощенските кодове, 
използвани от пощенските 
оператори, членове на ВПС са 
образувани по идентичен начин.  
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