
 

 

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

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 632 
 

от 21 декември 2017 г. 
 

На основание чл.15б, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските 
услуги, 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
1.   Приема проект на решение за изменение на Общитe правила за условията за 

доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (приети с решение № 581 от 27.05.2010 
г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн. ДВ. бр.45 от 15.06. 2010 г.), приложение 
към настоящото решение. 

2. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т.1. 
3. Проектът по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник. 

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

Мотиви: 
В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) са получени сигнали, при които 

пощенски пратки се предават на малолетни и/или непълнолетни лица. От страна на някои 
пощенски оператори, такива пратки се предават без присъствието на родители или 
настойници. Съдържанието на подобни пратки е от различно естество, като често е 
неподходящо за възрастта на малолетни и/или непълнолетни или забранено за влагане в 
пратки съдържание.  

С цел закрила правата на децата и предотвратяване на опитите да бъдат използвани 
като наказателно неотговорни преносители/ получатели на забранени вещества и предмети, 
както и с оглед на преодоляване на допусната в тази връзка празнота в Закона за пощенските 
услуги и липсата на изрични норми, регулиращи предаването на пратки на малолетни и 
непълнолетни лица в Общитe правила за условията за доставяне на пощенските пратки и 
пощенските колети (Общите правила), се налага да бъдат изменени тези правила, като в тях 
се добави нов чл.6а със следното съдържание: 

 „Непрепоръчани и препоръчани пощенски пратки, адресирани до малолетни и/или 
непълнолетни, се връчват на родителите или настойниците им срещу документи, 
удостоверяващи това им качество.“   

Поради изложеното КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект за 
изменение на Общитe правила за условията за доставяне на пощенските пратки и 
пощенските колети. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (д-р Веселин Божков)  
 
 
 

  

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Неда Койчева)  
 


