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           МОТИВИ  

към Постановление на Министерския съвет за приемане на методика 

за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната 

пощенска услуга. 

 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) 

пощенският оператор със задължение за извършаване на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) получава компенсация от 

държавния бюджет, когато задължението за извършване на 

универсалната услуга води до нетни разходи и представлява 

несправедлива финансова тежест за него. Съгласно чл. 29, ал. 2 

от ЗПУ наличието на несправедлива тежест се определя въз 

основа на нетните разходи, изчислени при спазване на Методика 

за изчисление на нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга (Методика), приета от 

Министерския съвет. С цел гарантиране одобрението от 

Европейската комисия на планираната компенсация е 

необходимо методиката да се приведе в пълно съответствие с 

изискванията на Европейска рамка за компенсиране на услуги от 

общ икономически интерес и специалните изисквания на 

Директива 97/67/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 

декември 1997 г. относно общите правила за развитието на 

вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за 

подобряването на качеството на услугата с оглед пълното 

изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в 

Общността. 

По-конкретно мотивите за измененията в методиката са 

следните: 

1. Привеждане на акта в пълно съответствие със специалните 

изисквания на Директива 97/67/ЕО и с Европейската рамка за 

компенсиране на услуги от общ икономически интерес, в сила от 

началото на 2012 г. и по-конкретно отчитане на цялостната 

дейност на задължения оператор при калкулиране на нетните 

разходи.  

2. Прецизиране на разпоредбите на действащата Методика, с 

оглед минимизиране на разходите и подобряване на 

ефективността и финансовите резултати на задължения оператор.  

3. Въвеждане на разпоредби, свързани с доказване 

достоверността на сценария за работа без задължение за 
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извършване на УПУ, с оглед повишаване прозрачността на 

процедурата. 

4. Прецизиране на обхвата на Методиката, с цел привеждане на 

нормативния акт в съответствие с разпоредбите на ЗПУ, по-

конкретно с чл. 15, ал. 1, т. 11 от ЗПУ, съгласно който КРС 

разработва методика за изчисляване на нетните разходи от 

извършване на УПУ.  

 
 
 
 
 
 
 


