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 Съгласно чл. 27, от ЗПУ, пощенският оператор със задължение за извършване на УПУ  („Български пощи“ 

ЕАД) е длъжен да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Република България, обнародвани са и 

са влезли в сила. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Настоящият Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС/Комисията) е изготвен на основание чл. 17 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) и 

представя извършената от нея работа през 2021 г. в областта на пощенските услуги.  

Следвайки своите принципи и ценности, КРС като специализиран независим 

държавен орган, изпълняващ политиката в областта на пощенските услуги и през 2021 г. 

продължи дейността си по осигуряване на конкурентна среда, равнопоставеност и защита на 

потребителите на пощенски услуги. 

Един от важните аспекти в дейността на Комисията е гарантиране предоставянето на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) на територията на цялата страна, в рамките на 

определено работно време и с определено качество, на достъпни цени и възможност за 

ползването на услугата от всеки потребител на територията на страната, независимо от 

географското му местоположение.  

През 2021 г. КРС изготви анализ на изпълнението на възложеното задължение за 

извършване на УПУ от дружеството „Български пощи“ ЕАД за периода 2016 - 2020 г.
2
, като 

взе предвид както социалната и икономическата значимост на услугата, така и променените 

потребителски нагласи и продължаващата тенденция у нас, както и в целия Европейски съюз, 

на намаляване обемите на кореспондентските пратки и увеличаване на пратките, генерирани 

посредством електронната търговия. В доклада са разгледани различни аспекти от 

предоставянето на УПУ и са изведени изводи относно задължението за осигуряване на 

услугите от обхвата на УПУ.  

За изготвяне на комплексен анализ и оценка на нуждите на потребителите на УПУ, 

Комисията възложи на външен изпълнител провеждането на „Национално количествено 

проучване на индивидуалните и бизнес потребители на пощенски услуги в България“3, 

резултати от проучването са включени в изложението на настоящия доклад. 

Следвайки стратегическата си цел да осигурява конкурентна среда в сектора, КРС е 

регистрирала 21  нови оператора за извършване на неуниверсални пощенски услуги (НПУ) по 

чл.38, т.1-3 от ЗПУ и е издала една индивидуална лицензия за извършване на услугата 

„пощенски парични преводи“. Общия брой на пощенските оператори през 2021 г. е 186. 

През изминалата година Комисията е разгледала 456 броя жалби и сигнали от 

потребители на пощенски услуги, извършила е 341 инспекторски проверки и е съставила 39 

наказателни постановления за нарушения на законодателството в областта на пощенските 

услуги. 

Дейностите на Комисията в областта на пощенските услуги се осъществяват чрез 

непрекъснато сътрудничество и обмен на информация с държавите членки на Групата на 

европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP). 

В настоящият доклад е направен анализ на пазара на пощенските услуги в България за 

2021 г. и е представена информация за дейността на КРС съобразно нейните функции и 

правомощия, регламентирани със ЗПУ. 

 

                                                 
2
 

https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%

B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Doklad_zaduljenie_2016_2020_BS_04_december.pdf 
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https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%

B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Summary%20UPU%20report%20final.pdf 
 

https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Doklad_zaduljenie_2016_2020_BS_04_december.pdf
https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Doklad_zaduljenie_2016_2020_BS_04_december.pdf
https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Summary%20UPU%20report%20final.pdf
https://crc.bg/files/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/Summary%20UPU%20report%20final.pdf
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I. СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПАЗАРА НА ПОЩЕНСКИ 

УСЛУГИ И НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА  

 

1. Пазар на пощенските услуги в България  

 

1.1 Участници на пазара 

 

Методологически бележки  

 

Представената информация е на база постъпили към 20-ти юни 2022 г. данни
4
 от 89 

% от регистрираните към 31.12.2021 г. в КРС оператори.  

При сборуването на закръглени суми и процентни данни е възможно да възникнат 

обусловени от закръглението калкулационни разлики поради използването на стандартни 

изчислителни функции на електронните таблици и графики. 

Относителните дялове са представени със закръгление до първи знак след 

десетичната запетая. В резултат от закръгленията е възможно сумата от относителните 

дялове да превишава или да не достига 100%. 

Представената информация за общ брой пощенски оператори, предоставяли услуги 

в определен сегмент от пазара не е сума от посочените в Таблица 1 издадени лицензии и 

удостоверения. В случай, че дадено дружество предоставя повече от една от посочените 

услуги, то се отчита само веднъж в общия брой на операторите. 

 

 

Предоставянето на пощенските услуги в България се извършва въз основа на 

разрешителен (лицензионен) и уведомителен режими, съгласно разпоредбите на ЗПУ. 

Предоставянето на УПУ на цялата територия на Република България и на услуги, 

включени в обхвата на УПУ, както и предоставянето на услугата „пощенски парични 

преводи” (ППП), се осъществяват въз основа на издадени от Комисията индивидуални 

лицензии. НПУ по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ се предоставят на базата на уведомителен режим. Към 

края на 2021 г. общият брой на пощенските оператори е 186
5
, представени по услуги по-долу 

в таблица 1.  

         Таблица 1 

 

 

Източник: Данни, подадени в КРС 

                                                 
4
 С  писмо от 20.06.2022 г. „Еконт Експрес“ ООД внесе корекция в приходите от куриерски услуги за 2020 г.   

5
 През 2021 г. КРС заличи 25 броя пощенски оператори от публичния регистър на основание чл.59, ал. 11, т. 6 от 

Закона за пощенските услуги. 

Издадени лицензии и удостоверения по ЗПУ

Брой 

лицензирани/ре

гистрирани 

оператори през 

2021 г.

Лицензии за УПУ и услугите от обхвата на УПУ 13

Лицензии за пощенски парични преводи 34

Вписани в регистъра на оператори, извършващи 

неуниверсални пощески услуги
172
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През 2021 г. 83 оператори са извършвали пощенски услуги. 

 

1.2 Обем и структура на пощенския пазар в България 

За целите на анализа на пощенския пазар са обособени два основни сегмента - 

универсална пощенска услуга (УПУ) и „Неуниверсални пощенски услуги“ (НПУ). Сегментът 

УПУ обхваща универсалната пощенска услуга, възложена за извършване на „Български пощи“ 

ЕАД (БП/задължен пощенски оператор/исторически оператор)
6
 по силата на ЗПУ, и услугите 

от обхвата на УПУ, предоставяни от другите лицензирани оператори. Сегментът НПУ 

включва пощенските парични преводи, куриерските услуги, пряката пощенска реклама и 

услугата „хибридна поща”
7
.    

В таблицата по-долу е дадена информация относно разпределението на приходите от 

пощенски услуги в двата сегмента. 

Таблица 2 

 

 

Източник: Данни, подадени в КРС 

През 2021 г. обемът на пазара, измерен чрез показателя приходи от предоставяне на 

пощенски услуги, достига до 683 млн. лв. В едногодишен период е отчетен ръст от 13.5 %. На 

фиг. 1 е представено нарастването на обема на пазара през последните три години.  

 

                                                 
6
 Съгласно чл. 24 от ЗПУ и специалната разпоредба на § 70 от ПЗР към ЗИД на ЗПУ (Обн, ДВ,бр. 102 от 2010 г.). 

7
 Услугата е дефинирана в § 1, т. 35 от ДР на ЗПУ 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Универсална пощенска услуга и услуги от обхвата на УПУ 87.2 43.2 36.1

2. Неуниверсални пощенски услуги 477.4 558.4 646.9

ОБЩО 564.6 601.6 683.0

Пощенски услуги
Приходи (млн. лв.)
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Фиг. 1 

Източник: Данни, подадени в КРС  

  

Видно от фигура 1, през последните три години продължава нарастването на пазара на 

пощенски услуги..  

 

  

Общият обем на пазара се определя основно от приходите от сегмента НПУ, който 

формира 95 % от пазара на пощенските услуги през 2021 г. и спрямо предходния отчетен 

период нараства с 15,8 на сто. При сегмента УПУ продължава тенденцията на спад, като през 

2021 г. относителният дял на приходите, реализирани от УПУ в общите приходи намалява до 

5%, а общото намаление на приходите от сегмента е 16,3%.   

На фигура 2 е представена структурата на приходите на пазара на пощенски услуги за 

последните три години. 
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Фиг. 2 

Забележка:  

* В групата „пощенски пратки за страната и чужбина“ участват „кореспондентски пратки до 2 кг“; 

„малки пакети до 2 кг“, „печатни произведения до 5 кг“ за страната и пратки за чужбина 

Източник: Данни, подадени в КРС  

 През 2021 г. структурата на пазара остава непроменена и отново определяща роля имат  

приходите от куриерските услуги, чиито относителен дял в общите приходи нараства с 2.4 

процентни пункта и достига 89,6 % от общите реализирани приходи. В едногодишен период 

приходите, реализирани от куриерските услуги бележат ръст от 16,6 на сто в абсолютна 

стойност.  

Приходите от пощенски пратки за страната и чужбина заемат второ място по 

относителен дял в общите приходи от 3,7%. През 2021 г. продължава тенденцията на 

ежегодно намаление на приходите от тези пратки и спрямо 2020 г. относителният им дял в 

общия обем на пазара е спаднал с 1,5 процентни пункта, а в абсолютна стойност бележат 

намаление от 19,4 %. 

Приходите от услугата „пощенски парични преводи“ през 2021 г. заемат относителен 

дял от 2,6% от общия пазар и спрямо 2020 г. в абсолютно изражение бележат нарастване с 

13,4%, спрямо 2020 г., а делът им в общите приходи остава без изменение. 

Приходите от услугите „хибридна поща“ (заемаща относителен дял от 2,5%) и „пряка 

пощенска реклама“ (с относителен дял от 0,1%) през 2021 г. също бележат намаление, 

респективно с 4,3% и 0,6% в абсолютна стойност спрямо 2020 г.  
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Обемът на пазара на пощенски услуги, измерен чрез показателя „брой пратки”, през 

2021 г. възлиза на 266,7 млн. броя и спрямо предходната година бележи увеличение с 9,7%, 

обусловено от увеличението на броя на пратките, подадени като куриерски услуги и на броя  

реализирани пощенски парични преводи, спрямо 2020 г. В Таблица 3 е проследено 

изменението в броя на пратките в двата сегмента (УПУ и НПУ) през последните три години.    

Таблица 3 

 

Източник: Данни, подадени в КРС  

 

Спрямо предходната година, през 2021 г. се наблюдават следните промени в броя 

пратки и услуги на пощенския пазар: 

 Ръст в броя на куриерските пратки, в абсолютно изражение с 26,4%; 

 Ръст в броя на пощенските парични преводи от 14,4 %; 

 Незначителен ръст от 0,7% в броя пратки хибридна поща; 

 Спад в броя на пощенските пратки за страната и чужбина с 27,8 %;  

 Спад в броя на пощенските колети за страната и чужбина с 22,6%. 

 

1.3 Пазарни дялове 

През последните три години основните участници на пощенския пазар, формиращи 2/3 

от него наред с историческия оператор БП са „Еконт Експрес“ ООД, „Спиди“ АД и „Ди Ейч 

Ел Експрес България“ ЕООД. В едногодишен период не се наблюдава съществено изменение в 

техните дялове. Продължава тенденцията на намаление на пазарният дял на БП и през 2021 г. 

той отбелязва намаление с 1,8 процентни пункта, достигайки до 6,2% от общия пазар, 

изчислен на база приходи от всички пощенски услуги. През 2021 г. приходите от всички 

услуги на БП, с изключение на международните пощенски колети бележат намаление в 

абсолютна стойност спрямо 2020 г., което рефлектира върху общия дял на дружеството от 

пазара и то продължава да губи пазарната си позиция.  

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Пощенски пратки УПУ 36,1 25,0 18,2

в т.ч. пощенски пратки за страната и 

чужбина УПУ
24,6 22,4 16,2

в т.ч. пощенски колети за страната и 

чужбина УПУ
11,5 2,5 1,9

пряка пощенска реклама НПУ 3,1 2,7 2,6

куриерски услуги НПУ 94,0 102,4 129,3

хибридна поща НПУ 96,0 94,6 95,3

пощенски парични преводи НПУ 18,4 18,7 21,3

Общо 247,5 243,2 266,7

Брой пощенски услуги 

брой 

(млн. бр)
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В таблица 4 е проследено развитието на пазарните дялове на историческия оператор и 

двата му основни конкуренти на пазара за периода 2019 - 2021 г.   

 

Таблица 4 

 

 

Източник: Данни, подадени в КРС  

 

Подробна информация за състоянието и тенденциите на развитие на двата пазарни 

сегмента (НПУ и УПУ) е представена в т. 2 и т. 3 от настоящия доклад. 

 

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НПУ 

2.1. Участници на пазарния сегмент НПУ  

 

Към 31.12.2021 г. броят на операторите, регистрирани за предоставяне на услугите по 

чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ са 172, като от тях 77 са отчели дейност през разглеждания период.  

Операторите, предоставяли услугата „хибридна поща” през изминалата година, са: 

„МИБМ Експрес” ООД, БП, „Европът 2000” АД, „Тип Топ Куриер” АД, „Стар Пост” ООД и 

„Колбис международен трансфер” АД и „Дайрект Сървисиз“ ООД.  

През 2021 г., услугата „пряка пощенска реклама” се е предоставяла само от БП. КРС е 

издала 1 нова индивидуална лицензия за извършване на ППП
8
 на „Зона Екс“ АД. С посоченото 

новолицензирано дружество, броят на пощенските оператори, лицензирани за извършване на 

ППП достига 34. От тях през 2021 г. дейност са извършвали 19 пощенски оператора, които са 

посочени в таблица 5. 

Таблица 5 

                                                 
8
 По смисъла на "§ 1 от Допълнителната разпоредба на ЗПУ „Пощенски паричен превод" е пощенска услуга, при 

която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, подателят подава парична сума в брой и нарежда по 

електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без 

никаква удръжка. 

Оператори 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

"Еконт Експрес" ООД 32.5% 36.3% 37.1%

"Спиди" АД 24.1% 28.5% 30.8%

"Ди Ейч Ел България" ЕООД 7.5% 7.9% 7.4%

"Български пощи" ЕАД 10.0% 8.0% 6.2%

Всички останали 25.9% 19.3% 18.4%

Пазарен дял (на база приходи)
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2.2. Обем и структура на пазарния сегмент НПУ  

През 2021 г. обемът на пазарния сегмент „НПУ”, измерен чрез показателя приходи от 

предоставяне на НПУ, възлиза на 646,9 млн. лв., като спрямо 2020 г. е наблюдаван ръст от 

15,8%  (фигура 3). 

 

1 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

2 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕЙЛ ЕНД ПАРСЕЛ" ЕООД

3 "ЕВРОПЪТ 2000" АД

4 "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД

5 "ЕКСПРЕС ПЕЙ" ЕООД

6 "ЕУРОВЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

7 "ИЗИПЕЙ" АД

8 "ИН ТАЙМ" ООД

9 "ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП" АД

10 "ЛЕО ЕКСПРЕС" ЕООД

11 "М и БМ ЕКСПРЕС" ООД

12 "ПОСТАБИЛ" ЕООД

13 "СИ ВИ СИ" ООД

14 "СПИДИ" АД

15 "СТРИЙТ ЕКСПРЕС" ООД

16 "ТИП-ТОП КУРИЕР" АД

17 "ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД

18 "ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ" ЕООД

19 "ФАКТОР И.Н." АД

Оператори, които са извършвали услугата ППП през 2021 г.
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Фиг. 3 

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

Данните, представени на фигура 3, през 2021 г. потвърждават наблюдаваната през 

последните години тенденция на ръст в обема на сегмента (с 15,8%), което се дължи най-вече 

на увеличението в абсолютно изражение на приходите от куриерски услуги за страната, 

спрямо 2020 г. 

През 2021 г. общият брой на обработените пратки и услуги в сегмента НПУ е 248,6 

млн., като в сравнение с 2020 г. е нараснал с близо 13,9%. 

Информация за разпределение на приходите от НПУ по услуги за периода 2019 - 2021 

г. е представена в таблица 6. 

                                                         Таблица 6 

 

 

Източник: Данни, подадени в КРС 
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2019 г. 2020 г. 2021 г.

(млн. бр.)

Обеми на сегмента НПУ за периода 2019-2021 г.

Приходи Изменение

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Куриерски услуги 446.5 524.6 611.7

1.1. Куриерски услуги за страната 325.1 389.9 453.7

1.2. Куриерски услуги за чужбина 121.4 134.7 158.0

2. Хибридна поща 16.0 17.6 16.8

3. Пряка пощенска реклама* 0.8 0.7 0.7

4. Пощенски парични преводи 14.1 15.5 17.6

ОБЩО 477.4 558.4 646.9

НПУ
Приходи (млн. лв.)
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Спрямо предходната година през 2021 г. се наблюдават следните промени в приходите 

в сегмента „НПУ”:  

 Ръст в приходите от куриерски услуги от 16,6 %; 

 Ръст в приходите от пощенските парични преводи от 13,4 %; 

 Спад в приходите от хибридна поща с 4,3 %; 

 Приходите от пряка пощенска реклама запазват постигнатите нива от 

предходната година.  

Разпределението (структурата) на приходите от НПУ за периода 2019 – 2021 г. е 

представено на следващата фигура 4. 

 

 

 

Фиг. 4 

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

Видно от данните на фигура 4, структурата на приходите в сегмента се запазва  

относително постоянна през разглеждания тригодишен период. През 2021 г., както и през 

предходните две години, определяща роля продължават да имат приходите от куриерски 

услуги, чийто дял е най-голям в сегмента (94,6%).  

На фигура 5 е представено изменението на приходите от куриерски услуги за периода 

2019 - 2021 г.  

 

 

 

93.5% 93.9% 94.6%
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Структура на приходите от  НПУ

за периода 2019 - 2021 г.

Куриерски услуги Хибридна поща 

Пряка пощенска реклама Пощенски парични преводи
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Фиг. 5 

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

Видно от фигурата за разглеждания период размерът на приходите от куриерски услуги 

се формира основно от куриерски услуги за страната като делът им в общия размер на 

приходите от куриерските услуги не се изменя спрямо 2020 г. През 2021 г. приходите от 

куриерски услуги за страната бележат ръст от 16,4 %, а приходите от куриерски услуги за 

чужбина нарастват с 17,3%, 

Основен двигател за развитието на куриерските услуги и през 2021 г. продължава да 

бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори, през 2021 г., броят на 

пратките,  генерирани от електронната търговия е нараснал с 22 % спрямо 2020 г. 

През 2021 г. приходите от услугата „хибридна поща” заемат дял от 2,6% в общия 

размер на приходите от НПУ, който намалява с 0,5 % процентни пункта спрямо 2020 г.  

Въпреки наблюдаваното увеличение в абсолютно изражение на приходите от услугата 

ППП (с 13,4%) спрямо 2020 г., относителният им дял от общия размер на приходите от НПУ 

се запазва почти без промяна в едногодишен период. Съгласно обобщените в КРС данни, 

отчетените приходи от ППП през 2021 г. възлизат на близо 18 млн. лв., като услугата заема 

относителен дял от 2,7% от приходите в сегмента НПУ.  

Приходите от услугата „пряка пощенска реклама” заемат незначителен дял от 0,1% от 

общия размер на приходите от НПУ. Развитието на тази услуга през изминалите две години е 

повлияно в голяма степен от въведените мерки за социално дистанциране с цел борба с 

пандемията от Covid 19, в резултат на които бизнеса пренасочи рекламните си дейности 

основно онлайн.   

 

2.3. Пазарни дялове и конкуренция на пазарния сегмент НПУ 

В таблица 8 е показано развитието на пазарните дялове на първите двама пощенски 

оператори в сегмента на НПУ (с изключение на услугата ППП) и всички останали оператори 

общо.           
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2019 - 2021 г.

Куриерски услуги за страната Куриерски услуги за чужбина
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                     Таблица 7  

 

 

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

Видно от таблицата по-горе и през 2021 г. основните конкуренти при куриерските 

услуги „Еконт Експрес” ООД и „Спиди“ АД имат определяща роля при формиране на обема в 

сегмента, измерен на база приходи от НПУ. Горепосоченото намира отражение върху 

състоянието на конкуренцията на пазарния сегмент на НПУ (с изключение на услугата ППП), 

оценявана чрез коефициента за концентрация CR
9
. Стойността на показателя CR5 е 83%, което  

е индикация за високо ниво на концентрация в пазарния сегмент на НПУ. Същевременно през 

2021 г. куриерски услуги са предоставяли 77 броя пощенски оператори, което е с четирима 

повече в сравнение с 2020 г. Участниците в този пазарен сегмент са вложили с 22 % повече 

инвестиции за развитие на пощенските мрежи и за въвеждане на нови услуги, в сравнение с 

2020 г.  

 Състоянието на конкуренцията в сегмента НПУ до голяма степен е в резултат на 

продължаващия от миналата година ефект от пандемията от Covid 19, по време на която се 

разрасна дейността основно на фирмите, доставящи пратки, генерирани от електронната 

търговия. Развитието на сегмента НПУ се определя основно от куриерските услуги, а 

очакванията
10

 на по-голямата част от активните участници в сектора за 2021 г. са за 

продължаващо увеличение на приходите от извършване на куриерски услуги и през 

следващата 2022 година.  

По отношение на услугата ППП, тримата оператори с най-голям дял през 2021 г. в 

приходите са „Еконт Експрес” ООД (52 %), следван от „Спиди“ АД (29,2%) и БП (13,2 %). 

Приходите на БП от предоставянето на ППП, намаляват в абсолютно изражение с 13,6%, 

което води и до намаление на относителния им дял в общия размер на приходите от ППП (с 24 

процентни пункта). В едногодишен период „Спиди” АД е отчело ръст в абсолютно изражение 

от 32 % на приходи от ППП. Услугата ППП се извършва въз основа на лицензионен режим, 

като регулаторната намеса е насочена към спазване на изискванията на лицензията по 

отношение на пощенската сигурност, защита правата на потребителите и контрол за 

спазването на задълженията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП).  

 

2.4. Влияние на пандемията от Covid 19 върху предоставянето на НПУ 

През изминалата година куриерския бранш отново работи в условията, наложени от 

пандемията и ограниченията в страната, свързани с извънредната епидемична обстановка. 

                                                 
9
 (СR - Соncentration Ratio) - показател за концентрация, който характеризира не целия пазар, а само позицията на 

най-големите участници в него. При изчисляване на CR5 са взети пазарните дялове на първите пет оператора 
10

 Съгласно данни, представени в КРС с годишните въпросници за дейността на операторите през 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

"Еконт Експрес" ООД 29.8% 37.4% 37.9%

"Спиди" АД 29.3% 30.9% 32.6%

Всички останали 40.9% 31.7% 29.4%

Оператори в сегмента НПУ

Пазарен дял (на база приходи)
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Ефектът от пандемията върху пазарната среда през 2021 г., и в частност върху 

куриерския бранш, е в значително по-ниска степен, отколкото през изминалия отчетен период. 

През 2021 г. сегмента на НПУ продължи стандартното си развитие в посока 

дигитализация и оптимизиране на оперативните процеси, свързани с доставянето на пратки, 

генерирани от електронната търговия, като ефекта от пандемията единствено ускори този 

процес. Сливането на физическата и онлайн търговията създаде нови бизнес модели като 

онлайн платформите, които успешно съчетават високите технологии и сътрудничество с 

множество пощенски оператори. 

Нивото на развитие на електронната търговия се определя от съотношението на обема 

на електронната търговия спрямо БВП на страната
11

. Според прогнозни данни на European 

Ecommerce Report 2021, публикувани от Българската Е-комерс Асоциация (БЕА)
12

, делът на 

електронната търговия от БВП на страната през 2021 г. е 2,5%. 

Независимо, че епидемиологичната ситуация през 2021 г. не наложи физическо 

затваряне на търговски обекти, продължи тенденцията на увеличено потребление на стоки, 

генерирани от електронната търговия. През отчетния период, според данни от Националния 

статистически институт, 33% от всички потребители са пазарували онлайн, като от тях 96,1% 

са пазарували от български онлайн търговци, 29,7% от електронни търговци в ЕС и 16,5% от 

търговци извън ЕС. Пандемичната ситуация създаде предпоставки за навлизане на нови 

участници в куриерския бранш у нас, съчетаващи технологичното решение на он-лайн 

платформата с куриерската услуга. Компаниите опериращи в тази ниша практически са 

подизпълнители на онлайн търговци - доставят продуктите, които потребителите са поръчали 

дигитално до физическите им адреси и осигуряват технологично софтуерно обслужване за 

всички по веригата – търговци, куриери и потребители
13

. 

 

Обобщение: 

 

През 2021 г. по отношение на сегмента НПУ се наблюдават следните изменения:  

 Ръст в общия обем на приходите от НПУ, което се дължи основно на нарастването 

на реализираните приходи от куриерски услуги; 

 Основен двигател за развитието на куриерските услуги е електронната търговия, в 

резултат на което се наблюдава ръст в броя на куриерските пратки (за страната и 

за/от чужбина); 

 Ръст в броя и приходите от пощенските парични преводи; 

 Навлизане на нови участници в сегмента, ситуирани като онлайн платформи, които 

комбинират технологичните решения на онлайн платформите със стандартните 

куриерски услуги.  

 

 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПУ И УСЛУГИ ОТ ОБХВАТА НА УПУ 

 

3.1. Обхват и участници на пазарния сегмент УПУ 

 

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗПУ, УПУ включва следните пощенски услуги: 

- приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки; 

кореспондентски пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; печатни произведения до 5 кг; пратки 

                                                 
11

 https://bia-bg.com/news/view/29172 
12

 Паспорт 2021 г. на е-комерс индустрията в България - https://beabg.com/e-commerce-passport-2021/  
13 https://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2021/02/26/4179350_kato_uber_no_za_dostavki/ 

 

https://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2021/02/26/4179350_kato_uber_no_za_dostavki/
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за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг; вътрешни и международни пощенски колети до 20 

кг;  

- допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”.  

 

В Публичния регистър
14

 на операторите са вписани лицензираните пощенски 

оператори за извършване на услугите по чл. 39, т. 1 и т. 2
15

 от ЗПУ. Към 31.12.2021 г. техния 

брой е общо 13, като от тях „Тойота Тиксим” ЕООД, „Фасто Куриер“ ЕООД, „А1 Трейд“ 

ЕООД, „Арии“ ЕООД, „Джи ти Логистикс“ ООД, „Спиди“ ЕАД и „ДВ Пост“ ЕООД са 

декларирали, че през изминалата 2021 г. не са осъществявали дейност съгласно издадените им 

индивидуални лицензии. „Терра Пост Сървисис“ ЕООД e прекратило предсрочно издадената 

му индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на УПУ. 

 

Таблица 8 

 
Забележка: 

* Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. 

 и допълнителните услуги „препоръка” и „обявена стойност“. 

** Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки; кореспондентски 

пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; печатни произведения до 5 кг; пратки за незрящи и слабовиждащи лица до  

7 кг и допълнителните услуги „препоръка” и „обявена стойност“. 

 

Посочените в таблицата по-горе дружества са лицензирани за предоставяне на всички 

или на отделни пощенски услуги, включени в обхвата на УПУ. За представянето на услугите 

от обхвата на УПУ не се прилагат разпоредбите на чл. 32, чл. 33, чл.65, ал.2 и ал.3, както и 

правилата по чл. 66 на ЗПУ.  

 

                                                 
14

 https://crc.bg/ords/f?p=723:90:6719594838111:::90::  
15

 Индивидуална лицензия по смисъла на ЗПУ е индивидуален административен акт, който се издава: за 

извършване на УПУ на цялата територия на страната от оператор на когото е възложено задължение за 

извършване на тази услуга; за извършване на услуги, включени в обхвата на УПУ.   

Предоставяни услуги 

1 "Български пощи" ЕАД
задължение да предоставя всички услуги от обхвата на УПУ на 

територията на цялата страна, съгласно чл. 34,ал.1 от ЗПУ

2 „Еконт Експрес” ООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

3 „Тип-Топ Куриер” АД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

4 „МИБМ Експрес” ООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

5 „Стар Пост” ООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

6 „Спиди” АД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

7 „Фасто Куриер“ ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

8 „Тавекс” ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал.1 във връзка с чл.34, ал. 1,т. 2 и т. 4 от ЗПУ*

9 „Тойота-Тиксим” ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

10 „А1 Трейд“ ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал.1 т.1 и т.4 от ЗПУ**

11 „Арии“ ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

12 „Джи ти Логистикс“ ООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

13 ДВ Пост“ ЕООД
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга, съгласно чл. 36б, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗПУ

Лицензирани доставчици 

https://crc.bg/ords/f?p=723:90:6719594838111:::90
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3.2. Обем и структура на пазарния сегмент УПУ 

През 2021 г. обемът на пазарния сегмент УПУ, измерен чрез показателя, приходи от 

УПУ и услуги от обхвата на УПУ възлиза на 36 млн. лв. Продължава тенденцията на спад, 

като регистрираното намаление спрямо 2020 г. е 16,3%. 

 

 

Фиг. 6 

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

На фигура 6  е показано изменението на приходите от услугите, включени в сегмента 

УПУ в тригодишен период.   

В едногодишен период основните участници в сегмента са отчели спад на приходите от 

извършване на услуги включени в обхвата на УПУ, както следва: БП с 14%; „Еконт Експрес“ 

ООД с 28 %, „МИБМ Експрес“ ООД с 48 %, „Тип Топ Куриер“ АД с 61 %.  

През 2021 г. общият брой на обработените пратки и услуги в сегмента УПУ е 18,1 млн., 

като в сравнение с 2020 г. е намалял с 27 %.  

Информация за структурата на приходите от извършване на услуги в обхвата на УПУ е 

представена в таблица 10.    
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        Таблица 9 

 
Източник: Данни, подадени в КРС                                                                 

 

Основните изменения, по отношение на приходите от услугите в пазарния сегмент 

УПУ през 2021 г. са както следва:  

 спад от 26,6 % на приходите от кореспондентските пратки до 2 кг; 

 спад от 25,9%  на приходите от пощенски колети до 20 кг за страната; 

 спад от 23,6 % на приходите от малки макети до 2 кг за страната; 

 спад от 13 % на приходите от пощенски пратки с и без предимство за чужбина; 

 ръст от 43,3 % на приходите от пощенски колети за чужбина до 31,5 кг.  

Променените потребителски нагласи за замяна на тези услуги с по-бързите електронно-

съобщителни и куриерски услуги са причина за продължаващата тенденция на намаление на 

посочените по – горе услуги и на отчетените по-малко приходи от тях. Регистрираният спад на 

приходите от пощенски пратки с и без предимство за чужбина отчасти се дължи и на 

продължилата през 2021 г. пандемия от Covid 19, спиране/отмяна на полети и затруднения на 

сухопътния транспорт и други ограничения в тази връзка.  

Ръстът на приходите от услугата пощенски колети за чужбина до 31,5 кг е в резултат на 

повишеното потребление на тази услуга (100 % отчетени от БП), в резултат на предимството, с 

което разполага историческият оператор да разменя пратки с повече от 190 страни по света.  

 

3.2.1. Структура на приходите от пощенски пратки за страната  

 

На следващата фигура 7 е представена структурата на реализираните приходи от 

пощенски пратки за страната за периода 2019 - 2021 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Пощенски пратки за страната 59.7 23.9 17.7

1. Кореспондентски пратки до 2 кг 13.6 13.7 10.1

2. Малки пакети до 2 кг 1.1 1.2 0.9

3. Печатни произведения до 5 кг 0.1 0.1 0.1

4. Пратки за незрящи и слабовиждащи лица 

до 7 кг
0.001 0.002 0.001

5. Пощенски колети до 20 кг 44.9 9.0 6.7

Пощенски пратки за чужбина 27.5 19.2 18.4

1. Пощенски пратки с и без предимство 23.5 16.2 14.1

2. Пощенски колети за чужбина до 31,5 кг 3.9 3.0 4.3

ОБЩО 87.2 43.2 36.1

УПУ
Приходи (млн. лв.)
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Фиг. 7 

Източник: Данни, подадени в КРС                                                            

 

За поредна година в структурата на приходите от пощенски пратки за страната от УПУ 

през 2021 г. най-голям дял формират приходите от кореспондентски пратки до 2 кг. Делът на 

пощенски колети до 20 кг заема второ място от 37,6 % в общите приходи от пощенски пратки 

за страната. Липсата на динамика в структурата на приходите от пощенски пратки за страната 

през последните две години, донякъде е обусловено от намаленото потребителско търсене на 

тези услуги.    

 

3.2.2. Структура на приходите от пощенски пратки за чужбина  

На фигура 8 по-долу е представена структурата на приходите, реализирани от 

пощенски пратки за чужбина за периода 2019 – 2021 г. 
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Фиг. 8 

Източник: Данни, подадени в КРС                                                                 

                                                                                        

От изобразеното на фигурата е видно, че през 2021 г. с ръст от 7,8 процентни пункта е 

нараснал дела на пощенските колети за чужбина до 31,5 кг, за сметка на дела на пощенските 

пратки с и без предимство. Въпреки отчетеното намаление, пощенските пратки с и без 

предимство за чужбина запазват определяща роля за формиране на приходите от пощенски 

пратки за страната. По-голямото потребление на пратките с и без предимство за чужбина 

основно се дължи на по-ниските цени на тези услуги, в сравнение с цените на пощенските 

колети до 31,5 кг. 

 

3.3. Потребители на услуги в пазарния сегмент УПУ  

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУ, „потребител“ е всяко физическо 

или юридическо лице, което ползва пощенски услуги като подател или получател. За целите 

на настоящия доклад потребителите са класифицирани като индивидуални и бизнес 

потребители.  

През 2021 г., спрямо предходния отчетен период делът на пратките, подадени от 

индивидуални потребители е нараснал с 1 процентен пункт и достига 42,5%. Превес в 

потреблението традиционно запазват бизнес потребителите с 57,5% от общия дял на 

пощенските пратки.  

На фигура 9 е показана структурата на пратки и услуги УПУ, подадени от бизнес 

потребители.  
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Фиг. 9 

Източник: Данни, подадени в КРС                                                                 

 

Данните, представени на фигура 9, показват, че за поредна година през 2021 г. по-

голям дял формират услугите от обхвата на УПУ, предоставени на бизнес потребители, които 

са били предназначени към индивидуални потребители (business to consumer B2С). Делът на 

пратките, подадени от бизнес потребители към други бизнес потребители (business to business 

В2В) заема 28 % и през отчетния период е нараснал с 1,1 процентни пункта спрямо 2020 г.  

Съгласно представените в КРС данни, през 2021 г. количествата пощенски пратки УПУ 

предоставени от БП на потребители, са съответно: 70% дял за B2С услугите към 30% дял за 

В2В. Индивидуалните потребители на задължения оператор най-често са употребявали 

непрепоръчани кореспондентски пратки до 2 кг, малки пакети до 2 кг, пощенски колети до 20 

кг „с и без обявена стойност“, а бизнес потребителите на УПУ са предпочели услугите 

непрепоръчани и препоръчани пощенски пратки.  

За същия период услугите, които е извършвало „Еконт Експрес” ООД са били 

използвани от бизнес потребители в съотношение съответно: B2С – 74% към В2В – 26%. При 

„МИБМ Експрес” ООД - делът на B2С е 100 %.   

Услугите, предоставяни от „Еконт Експрес” ООД в сегмента В2С основно са 

кореспондентски пратки до 2 кг и пощенски колети до 20 кг „с” и „без“ обявена стойност, а 

„МИБМ Експрес” ООД е предоставяло предимно кореспондентски пратки до 2 кг. 

Тенденциите, които са посочени по-горе се потвърждават от извършеното национално 

количествено проучване сред индивидуалните и бизнес потребители на универсалната 

пощенска услуга в България
16

. Проучването обхваща няколко сечения, сред които са честота 

на използване на услугите от обхвата на УПУ по видове потребители, нагласи към заместване 

на услугите от обхвата на УПУ с други пощенски услуги, съответствие на видовете услуги от 

обхвата на УПУ с реалните нужди на потребителите. 

Въпреки широката употреба на електронна поща от населението, кореспондентските 

пратки предоставяни от БП, при индивидуалните потребители заемат значителен дял сред 

използваните пощенски услуги. Според данни от проучването 61% от респондентите са 

                                                 
16 Проучването е извършено във всички райони на страната, в населени места от различен тип, и в различни по 

големина фирми за бизнес потребители на база 1500 интервюта. 
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посочили, че са получавали или изпращали кореспондентски пратки, но най-голям дял от 

анкетираните - 80% са посочили, че са използвали услугата малки пакети до 2 кг. Всички 

останали услуги от обхвата на УПУ са използвани от по-малко от половината индивидуални 

потребители, участвали в проучването. 

Данните от проучването за бизнес потребителите показват, че кореспондентските 

пратки до 2 кг са предпочетени от 72% от анкетираните, а 75% са изпращали или получавали 

малки пакети до 2 кг. Бизнес потребителите имат по-високо потребление, спрямо 

индивидуалните потребители на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг, 

съответно 46% (пощенски колети за страната) и 28% (международни пощенски колети) 

спрямо 30% от индивидуалните потребители получавали или изпращали вътрешни пощенски 

колети и едва 19% ползвали услугата международни пощенски колети.  

Спрямо критерия за заместване на услугите от обхвата на УПУ с други пощенски 

услуги, проучването показва, че най-често използваните услуги извън обхвата на УПУ са 

куриерските услуги, които са предпочетени от 74% от анкетираните индивидуални 

потребители и 92% от бизнес потребителите.  

По отношение на съответствие на видовете услуги от обхвата на УПУ с реалните 

нужди на потребителите, както индивидуалните, така и бизнес потребителите са посочили, че 

с най-голяма значимост за тях са следните пощенски услуги: малки пакети до 2 кг., 

кореспондентски пратки, вътрешни и международни пощенски колети.  

 

3.4. Пазарни дялове и конкуренция на пазарния сегмент УПУ 

На таблица 11 по-долу са показани пазарните дялове на операторите, предоставяли 

услуги от пазарния сегмент УПУ, на база отчетени приходи за 2021 г.   

  Таблица 10 

    

Източник: Данни, подадени в КРС               

 

Данните показват, че през 2021 г. се наблюдава намаление на пазарните дялове в 

сегмента УПУ на „Еконт Експрес” ООД с 2,4 процентни пункта и на „МИБМ Експрес” ООД с 

0,9 процентни пункта в сравнение с предходния отчетен период. Пазарния дял на БП в 

сегмента УПУ нараства до 81,2 % в сравнение с 2020 г. с ръст от 2,1 процентни пункта. 

Съвкупният пазарен дял на останалите пощенски оператори, предоставяли услуги в сегмента 

УПУ нараства с 1,2 процентни пункта и достига 2,2 %.  

БП е лидер при повечето услуги в сегмента УПУ, 86% от всички отчетени приходи за 

страната от кореспондентски пратки до 2 кг, 100 % от всички приходи от малки пакети до 2 кг 

и 100 % от приходите от печатни произведения до 5 кг са отчетени от него. Също така, 100% 

от приходите от пощенски пратки за чужбина са формирани от задължения пощенски 

оператор.  

„Еконт Експрес” ООД заема най-голям дял при предоставяне на услугата пощенски 

колети за страната до 20 кг – 89 % от всички отчетени приходи от тази услуга за страната. 

Оператори в сегмента УПУ 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

"Български пощи" ЕАД 48.5% 79.1% 81.2%

"Еконт Експрес"ООД 48.1% 17.6% 15.2%

"MИБM Експрес" ООД 1.5% 2.3% 1.4%

Всички останали 1.9% 1.0% 2.2%

Пазарен дял (на база приходи)
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Коефициента на концентрация CR3 е 98,4% и потвърждава тенденцията от предходните 

години, че сегментът УПУ се определя, като слабо конкурентен с високо ниво на 

концентрация.  

 

3.5. Влияние на пандемията от Covid - 19 върху предоставянето на УПУ 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 3, т. 3 на Директива 97/67/ЕО (Пощенска 

директива), всяка страна - членка предприема мерки, за да може доставчикът на УПУ да 

гарантира, че ще предоставя услугата през всички работни дни и не по-малко от пет дни 

седмично, най-малко едно събиране и една доставка, освен при обстоятелства или географски 

условия, които се смятат за извънредни. През 2021 г., в условията на извънредна пандемична 

обстановка КРС продължи да извършва мониторинг на предоставяната УПУ.  В резултат, през 

периода не се установи прекъсване на предоставянето на УПУ в цялата страна. БП продължи 

да приема изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки и колети за почти 

всички държави и територии по света, като поради отменени полети на авиокомпаниите и 

действащи мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 не са били приемани пратки 

за малка част държави и територии. 

По данни на БП, в резултат от влиянието на пандемията дружеството отчита:   

- спад от 6,6 % в броя на вътрешните пощенски писмовни пратки и намаление от 6,8 

% при пощенските колети за страната; 

- намаление от 33,3% в броя на писмовните пратки за чужбина, като при пощенските 

колети за чужбина е налице увеличение от 27,4%; 

- възстановяване на броя на входящите международни пратки, където е регистрирано: 

увеличение от 2,6% на броя на непрепоръчаните пратки, увеличение на броя на 

препоръчаните пратки от 9,4% и увеличение на броя на входящи международни пощенски 

колети от 31,4%. 

 

Обобщение:  

 

През 2021 г. по отношение на сегмента УПУ се наблюдават следните тенденции:  

 Намаление в отчетените приходи и брой пратки от обхвата на УПУ за страната; 

 Замяна на услугите от обхвата на УПУ с куриерски услуги; 

 Ръст на приходите от пощенски колети за чужбина до 31,5 кг. 

 За втора поредна година БП е пазарен лидер при предоставянето на УПУ. 

 

 

 

4. Перспективи за развитие на пазара на пощенски услуги 

4.1. Перспективи за развитие на основните
17

 пощенски оператори 

Пощенските офиси на основните пощенски оператори по света формират най-голямата 

интегрирана физическа и дистрибуторска мрежа с над 668 000 броя в 192 страни по света, 

членки на Всемирния пощенски съюз (ВПС). В бранша са заети около 5,3 милиона души по 

света и още 1,4 мил. превозвачи, които имат физически контакт със стотици милиони 

домакинства по целия свят. Това създава условия за превръщане на пощенските офиси на 

места, които имат потенциала да предоставят интегрирани и разнообразни услуги за 

потребителите. Пощенските служби имат уникална роля в обществото и продължават да се 

радват на огромно доверие от потребителите по целия свят, но за да отговорят на променените 

                                                 
17

 Съгласно чл. 27, от ЗПУ, пощенският оператор със задължение за извършване на УПУ  („Български пощи“ 

ЕАД) е длъжен да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Република България, обнародвани са и 

са влезли в сила. 
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нужди на съвременното общество и за да имат положителен социално-икономически ефект от 

своята дейност е необходимо да се развиват (диверсифицират) по посока на въвеждането на 

нови услуги.   

Такива услуги са финансовите, чиято история датира още от 1861 г., когато в 

Обединеното кралство пощенските офиси са и първите спестовни каси. От тогава до днес 

пощенските служби и телекомуникационните оператори предоставят различни финансови 

услуги, като пощенски парични преводи и спестовни операции. Повечето от тях предприемат 

иновативни подходи към финансовите операции и започват да предоставят цифрови 

финансови услуги на своите клиенти. Според публикация на ВПС за ролята на пощите в 

разширяването и достъпа до дигитални финансови инструменти, почти 91% от пощенските 

оператори предоставят в някаква форма финансови услуги.  

По-голямата част от пощенските оператори в световен мащаб виждат пощенските 

финансови услуги, като източник на приходи предвид увеличаващата се тенденция през 

последните години на спад в броя и приходите от кореспондентски пощенски пратки. Най-

често финансовите услуги, предоставяни от пощенските служби се осъществяват чрез 

партньорство с банкови организации и компании, извършващи парични преводи, плащане на 

сметки за комунални и други услуги, компании за микрофинансиране и плащания от 

правителството към частни лица (Government to Person – G2P)
18

. Едва 8% от пощенските 

оператори в световен мащаб са лицензирани пълноправни организации, който могат да 

извършват и предлагат широка гама от финансови продукти и услуги. Като част от програмата 

на много страни за устойчиво развитие се дава приоритет на социалните и финансовите 

дейности на хора с ниски и средни доходи и тук е ролята на пощенската институция като 

механизъм за постигане на националните и социални политики за развитие
19

. Пощенската 

институция би могла да бъде приобщаващия фактор за голям кръг от потребители към 

използването на разнообразни финансови услуги. Водещите дейности за успешното 

предоставяне на финансови услуги от пощенските оператори на първо място са 

преразглеждане на традиционните пощенски услуги и интегрирането им в сферата на 

дигиталните технологии. Финансовите услуги, в които пощите биха могли успешно да се 

реализират са: 

 Дигитални спестявания и депозити; 

 Вътрешни и международни парични преводи; 

 Услуги за плащане в брой; 

 Микрозастраховане и микроинвестиции; 

 Дигитален кредит; 

 Социални, финансови услуги в помощ на националните политики за социално 

развитие и др. 

Проучване от 2019 г. и 2021 г. на ВПС дефинира няколко процеса, които съпътстват 

интегрирането на финансовите услуги в асортимента от услуги на пощенските оператори. 

Водеща позиция има изготвянето на устойчив бизнес план за предоставяне на дигитални 

финансови услуги, укрепване на технологиите и човешкия капитал. Факторите, които са 

водещи, според авторите на проучването за реализиране на успешното предоставяне на 

финансови услуги в пощенските офиси са персонализирани услуги, спрямо индивидуалните 

нужди на потребителите, осигуряване на сигурно и безпроблемно сътрудничество между 

пощенските служители и потребителите, гарантиране на лесен и равнопоставен достъп и 

служители в пощенските клонове, които да притежават дигитална грамотност. 

                                                 
18

 Публикация на ВПС за ролята на пощите в разширяването и достъпа до дигитални финансови инструменти -  

In Post We Trust, Role of the Post in expanding access to digital finance, 2019 
19

 Публикация на ВПС – Иновация, дигитални и финансови услуги в пощите, напречно проучване на потенциала 

и пътищата за иновации – UPU Innovating Digital Financial Services for Posts, 2021 
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Заключението изведено от двете публикации на ВПС е, че пощенските оператори имат 

стратегическо значение за приобщаването на определени групи от населението, особено в 

извънградските райони и в сегмента на хора с ниски и средни доходи, към използването на 

разнообразни финансови услуги и за реализиране на националните социално-икономически 

политики за устойчиво развитие на страните членки на ВПС.  

БП е пощенският оператор с най-голямата и развита пощенска мрежа на територията 

на цялата страна и достига до всяко населено място в България. В тази връзка в Национален 

план
20

 за възстановяване и устойчивост на Република България е заложено да бъде извършена 

дигитализация на БП. Планира се да бъдат обновени 536 офиса на дружеството; изграждане на 

зарядни станции за електромобили на 100 туристически локации; роля на пощенските офиси 

като ,,едно гише“ за административни услуги и издаване на документи, както и въвеждане на 

пилотна система за дистанционни медицински услуги в 450 локации в страната. 

 

4.2. Перспективи пред развитието на операторите, предоставящи куриерски услуги 

Фактора, който оказва най-силно въздействие върху развитието на куриерския бизнес 

са технологиите, предоставяни от IT сектора и създаващи условия за предоставяне на 

продуктивни, ефективни и опростени куриерски услуги.  

Доставката на пратки, генерирани посредством електронната търговия вече е основен 

акцент от дейността на пощенските оператори и за да се развиват операторите в тази сфера е 

необходимо прилагането на иновативни технологични подходи, свързани най-вече с 

доставката на пощенските пратки. След като конкуренцията между операторите направи 

цените на доставка съпоставими, за запазване на пазарните дялове на операторите и тяхното 

разширяване се залага на качество, бързина и удобство за потребителя. 

Изследване извършено в Обединеното Кралство определя няколко иновативни 

нововъведения при доставката на пратки до потребителите, като ги класифицира за водещи 

при управлението на успешен куриерски бизнес
21

. На първо място се поставя възможността 

куриера да посочи в рамките на един час времето за доставка на пратката. Като с помощта на 

технологиите потребителят се известява 10 минути преди пристигането на куриера на адреса, 

по този начин неуспешните доставки, дължащи се на отсъствието на получателя по време на 

доставката от адреса и рекламациите за недоставени пратки са сведени до минимум. 

Определянето на конкретен ден за доставка и времеви интервал от 4 часа, в рамките на които 

ще бъде извършена доставката трябва да остане в миналото, ако пощенските оператори се 

стремят към лидерски позиции в бранша.  

Ефективната и качествена доставка ще бъде определящият фактор за имиджа на 

пощенските оператори, така че освен конкретизиране на часовия диапазон, в рамките на един 

час,  друго важно условие е възможността пощенският оператор да извършва доставки извън 

стандартното работното време, а също и през уикенда.  

Друга перспектива пред технологичното развитие на доставките са безпилотните 

дронове
22

. Такива доставки успешно се прилагат от големите пощенски оператори и 

технологични гиганти особено при пратки, генерирани посредством електронната търговия и 

бързо развалящите се пратки. Безпилотните дронове се оказват  изключително ефективни при 

спешни доставки в райони с лоша или липсваща транспортна инфраструктура. 

                                                 
20

 https://www.nextgeneration.bg/#modal-one  
21 Open Growth - https://www.opengrowth.com/article/innovation-in-the-courier-industry  (Neda Ali –Editor) 

 https://www.information-age.com/how-technology-improving-courier-industry-123460608/- How technology is 

improving the courier industry; 
22

 https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/95905-dhl-shte-izpolzva-dronovete-na-balgarskata-dronamics-ot-

2022-g 
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Изследването в статията на Open Growth определя начина и вида на опаковките на 

пощенските пратки като друга перспектива за развитие пред пощенските оператори. 
В контекста на изследването е използването на рециклируеми опаковки, които ще 

намалят разходите на пощенските оператори от една страна, а от друга са природосъобразни  

и ще допринесат към борбата за намаляване на вредните парникови емисии. Отварянето на 

опаковките трябва да е лесно, а прилагането на персонализирани маркетингови съобщения 

върху опаковките, допринася за популяризиране имиджа на пощенските оператори. 

Третият подход посочен в изследването е сключване на договори за партньорство 

между пощенските оператори с близки търговски обекти до потребителите така наречените 

„Collectplus“
23

 или прилагането на концепцията за споделена икономика, която позволява на 

пощенските оператори да включат във веригата си за доставка на търговски обекти, 

разположени в непосредствена близост до потребителите на пощенски услуги.  

Потребителите на пощенски услуги могат да се възползват от близостта на такъв 

търговски обект до дома им, за да върнат към онлайн търговците на дребно на пратки 

рекламации или да получат пратка от онлайн магазин. Пощенските оператори имат 

отговорността да съберат всички пратки от търговските обекти – партньори, които са 

единствено колектори на пощенски пратки. Този метод, използван от куриерите е 

изключително удобен и ергономичен за техните потребители, които могат да се възползват от 

непосредствената близостта на търговски обекти-партньори до техните домове. Тази идея 

прави възможна доставката  на пратки в рамките на същия ден и разширява предимствата на 

тази бързо развиваща се индустрия. 

Изхождайки от развитието на пощенския сектор и променените нужди на 

потребителите очакваме през следващата година следните тенденции: 
 

 Навлизане на нови участници в сегмента НПУ, ситуирани като онлайн платформи, 

които комбинират технологичните решения на онлайн платформите със 

стандартните куриерски услуги; 

 Ръст в броя и приходите от куриерски услуги, генерирани от електронната търговия 

и въвеждане на нови технологични решения от куриерските компании, 

осигуряващи ефективна и качествена доставка; 

 Увеличаване на броя на пощенските оператори, лицензирани за услугата „пощенски 

парични преводи“ и ръст в дела на услугата от обема на сегмента НПУ; 

 Ръст в броя и приходите от пощенските парични преводи; 

 Свиване в броя на пратки и услуги от обхвата на УПУ, в това число международни 

изходящи пратки, предвид нарушените доставки в резултат от конфликта в 

Украйна; 

 Увеличение на пазарния дял на историческия пощенски оператор БП в сегмента 

УПУ; 

 Подобряване на изпълнението на нормативите за качество на УПУ при различните 

видове пощенски пратки; 

 Повишаване на инвестициите на пощенските оператори в инициативи, свързани с 

прилагането на концепцията за зелената енергия и намаляване на вредните 

парникови емисии. 

 

5. Анализ на състоянието на УПУ в съответствие с изискванията на ЗПУ 

 

Настоящият анализ обхваща някои от основните изисквания, характеризиращи 

УПУ: извършване на УПУ на територията на цялата страна, достъпност на цените и 

                                                 
23

  „Collectplus“ нова пощенска услуга, състояща се в събиране на колети директно от вратите на потребителите. 
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компенсиране на несправедливата тежест от наложеното задължение, с оглед осигуряване 

на условия за извършване на УПУ. 

 

5.1. Извършване на УПУ на територията на цялата страна  
 

Чрез специална разпоредба на ЗПУ (чл. 24 от ЗПУ и § 70 от ПЗР на ЗИД на ЗПУ, Обн., 

ДВ,бр. 102 от 2020г.) на БП е възложено задължение за предоставяне на УПУ за срок от 15 

години, което изтича на 31.12.2025 г. На база разпоредбите на ЗПУ и определените 

изисквания по отношение извършването на УПУ от страна на БП, КРС следи за изпълнението 

на:  

- извършване на УПУ на територията на цялата страна, така че да се осигури 

възможност за ползването й от всеки потребител, независимо от географското му 

местоположение;  

- осигуряване на УПУ в точките за достъп до пощенската мрежа на задължения 

оператор в рамките на работното време и с периодичност на събирането и доставките, 

съответстващи на изискванията на чл. 33 от ЗПУ;  

- извършване на УПУ с качество, отговарящо на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 от 

ЗПУ;  

- предоставяне на услугите от УПУ на достъпни цени, еднакви за еднаквите услуги на 

територията на цялата страна, включително извършване на УПУ безплатно в случаите по чл. 

80 от ЗПУ. 

ЗПУ допуска изключение от честотата за доставяне и събиране на пощенски пратки, 

което КРС е определила чрез Списъка на населените места, отговарящи на критериите за 

труднодостъпност. 

С цел проверка изпълнението на възложеното задължение за предоставяне на УПУ 

през всички работни дни, „най-малко пет дни в седмицата”, както и за „най-малко едно 

събиране” на пощенски пратки през всеки работен ден, през 2021 г. от оправомощени 

служители  на КРС са извършени 49 проверки в определена извадка от пощенски станции на 

БП в цялата страна. В резултат от проверките не са открити отклонения при спазване на 

разпоредбите на чл. 33 от ЗПУ. Проверките са извършени в пощенски станции в населени 

места, които не са включени в Списъка.   

Към 31.12.2021 г., по данни на оператора, броят на пощенските станции на 

дружеството е 2973. От тях 633 са градски, а 2340 се намират в селата. От пощенските 

станции в селата 777 са в селища с население над 800 жители, 1304 се намират в селища с 

население над 150  и под 800 жители и 259 са в населени места с население под 150 жители.  

Пощенски услуги в населените места в страната се предоставят освен чрез пощенски 

станции, също и чрез пощенски агентства и междуселищни пощальони. Общия брой населени 

места, обслужвани по един от описаните по - горе начини е 5168. 

В експлоатация са 4590 пощенски кутии за събиране на непрепоръчани 

кореспондентски пратки. Обслужваното население от една пощенска кутия средно за страната 

е 1545 жители.  

През 2021 г. няма промяна в броя и разположението на точките за достъп до 

пощенската мрежа на БП спрямо 2020 г. В КРС са постъпили предложения от задължения 

оператор за промени в броя на работните дни, в които се предоставя УПУ в общо 6 населени 

места, отговарящи на критериите за труднодостъпност, съгласно разпоредбата на чл. 33, ал 1, 

т. 2 на ЗПУ. В резултат Комисията е взела решения за утвърждаване на изменение и 

допълнение за 3 броя населени места и е отказала да утвърди изменение и допълнение на 3 

броя населени места в Списъка на населените места и селищни образувания, намиращи се в 

труднодостъпни райони, които не са отговаряли на посочените критерии. Списъка на 

населените места и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони е достъпен 
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на интернет страницата на КРС на следния адрес: https://crc.bg/bg/rubriki/226/regulirane-na-

poshtenskite-uslugi 

През отчетния период в условията на извънредната епидемиологична обстановка БП е 

продължило да изпълнява задължението за извършване на УПУ с действаща най-голяма 

пощенска мрежа на територията на цялата страна. 

 

5.2. Достъпност на цените на пощенските услуги от обхвата на УПУ 

 

Съгласно действащата нормативна уредба, единствено цените за УПУ на задължения 

оператор подлежат на регулация от страна на КРС. Те се образуват и прилагат съгласно 

изискванията на Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на 

универсалната пощенска услуга  (Наредбата), на Методиката за определяне достъпността на 

цената на универсалната пощенска услуга  (Методиката) и чл. 66, ал. 2 от ЗПУ.  

С решение № 31 от 28.01.2021 г. КРС прие проект на постановление за изменение и 

допълнение на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на 

универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне на достъпността на цената на 

универсалната пощенска услуга. Изготвените изменения и допълнения в посочените актове 

бяха внесени за разглеждане в Министерския съвет, съгласно чл. 35, ал. 1 от УПМСНА и 

измененията бяха приети с ПМС № 136 от 6.04.2021 г. 

През изминалата година 2021 г. БП не е внасяло в КРС предложения за изменение на 

цените на УПУ. 

В изпълнение на чл. 6 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно 

услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (ЕС) 2018/644 (Регламента), през 2021г., 

КРС за трета поредна година извърши оценка за съответствие на трансграничните тарифи за 

единични колетни пратки на задължения оператор с принципите в чл. 12 от Пощенската 

директива
24

.  

За целите на оценката беше изготвен анализ доколко цените на 6 услуги
25

 на БП 

(препоръчана писмовна пратка до 500 г; препоръчана писмовна пратка до 1 кг; препоръчана 

писмовна пратка до2 кг; колетна пратка до 1 кг; колетна пратка до 2 кг и колетна пратка до 5 

кг) могат да бъдат определени като необосновано високи при отчитане на разпоредбите в чл. 

6, ал. 2 от Регламента. 

Изводът от направената оценка е, че посочените цени за шестте услуги покриват всеки 

един от елементите, включени в чл. 6, ал. 2 от Регламента и КРС няма основание да счита, че 

те са необосновано високи. При спазване на изискванията на Регламента оценката на 

Комисията беше изпратена своевременно на ЕК. 

 

5.3. Оценка за наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на 

универсалната пощенска услуга   

УПУ се предоставя от задължения оператор при условия, различни от обичайните 

търговски. Като услуга от общ икономически интерес, в чл. 29 от ЗПУ е предвидено БП да 

получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за предоставяне на УПУ 

води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за оператора.  

През 2021 г. БП представи в КРС заявление за получаване на компенсация на нетните 

разходи и несправедливата финансова тежест от предоставяне на услугата през 2020 г., в 

съответствие с разпоредбата на чл. 29а от ЗПУ. Размерът на исканата компенсация за 

предоставяне на УПУ за 2020 г. нараства с 6,7%, спрямо този за 2019 г., което според БП се 

дължи на настъпили събития и обстоятелства, възникнали за първи път досега и предизвикали 

                                                 
24

 Директива 97/67/ЕО; 
25

 Услугите бяха определени за оценка от КРС в уеб приложението „PARCEL” на ЕК 

https://crc.bg/bg/rubriki/226/regulirane-na-poshtenskite-uslugi
https://crc.bg/bg/rubriki/226/regulirane-na-poshtenskite-uslugi
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съществени промени на пазара на пощенските услуги, които оказват влияние върху  

прилаганите при изчисленията на нетните разходи допускания.  

В изпълнение на правомощията си по чл. 29а, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУ, КРС сключи договор  

с  „КПМГ ОДИТ” ООД с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределение на 

разходите на БП и одит на внесените документи, свързани с изчислението на нетните разходи 

от извършване на универсалната пощенска услуга за 2020 г.”. Въз основа на фактическите 

констатации от извършения одит, КРС прие следните решения: 

Решение № 360 от 14.10.2021 г. за съгласуване на получените резултати от системата за 

разпределение на разходите по видове услуги на БП; 

Решение № 361 от 14.10.2021 г. относно общия размер на нетните разходи от 

предоставянето на универсалната пощенска услуга и наличието на несправедлива финансова 

тежест за БП от извършване на УПУ през 2020 г. 

Резюме на доклада за фактически констатации от извършения одит е публикуван при 

съблюдаване на изискванията за опазване на търговската тайна на страницата на КРС в 

интернет, в раздел „Области на регулиране” в рубрика „Регулиране на пощенските услуги“ – 

„Резултати от проверки на независими одитори“. 

Въз основа на одиторския доклад и извършения анализ, КРС определи размер на 

нетните разходи от извършване на УПУ през 2020 г. от 28 700 хил. лв., които представляват 

несправедлива финансова тежест от извършване на УПУ за 2020 г. В съответствие с 

разпоредбата на чл. 29а, ал. 7, Комисията представи на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията решението относно размера и наличието на 

несправедлива финансова тежест от извършване на УПУ през 2020 г. и материалите към него. 

С оглед оптимизиране на процедурата по проверка на прилагането на системата за 

разпределение на разходите и на размера на нетните разходи от извършване на УПУ за 2021 г. 

КРС изпрати към БП специално изготвена версия на препоръките, изведени от одитора в хода 

на извършените дейности, с които операторът да се съобрази при прилагането й през следващ 

отчетен период. 

На 21.10.2021 г. беше проведена среща между представители на КРС и БП, на която, 

наред с въпроси, свързани с оптимизиране на пощенската мрежа на оператора, изпълнението 

на нормативите за качество на УПУ, организацията на работа по доставка на международни 

входящи пощенски пратки, подлежащи на митнически контрол и др., беше разгледан и 

въпросът за ежегодно нарастващия размер на исканата компенсация за извършване на УПУ за 

периода 2015 - 2020 г. и необходимостта от изменение на елементите на задължението за 

извършване на УПУ, с оглед намаляване на тежестта от предоставянето на УПУ. От страна на 

БП беше посочено, че в дружеството не е извършван анализ на изменението на обхвата на 

задължението за извършване на УПУ, с оглед намаляване на тежестта от предоставянето на 

услугата и дружеството няма предложения за законодателна промяна в ЗПУ по отношение на 

предоставяне на УПУ.   

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА УПУ  

В съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ, през 2021 г. КРС проведе 

процедура и определи изпълнител
26

 на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето 

за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на 

оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2021 г.” 

 

 Вътрешни пощенски пратки с предимство за 2021 г.  

 

При норматив за качество по отношение на времето за пренасяне „от край до край“ на 

пощенски пратки с предимство за Д+1 – не по-малко от 80% и за Д+2 – не по-малко от 95% от 

                                                 
26 „Глобал Метрикс” ЕООД 
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пощенските пратки
27

, на годишна база (2021 г.) резултатите от измерването са съответно 50% 

и 80,6%.                                                                                                           

          

 

 

 

         Таблица 11 

 

Време за 

пренасяне от край 

до край на 

пощенски пратки 

с предимство 

Нормативи за 

качество на 

услугата
28

 

Резултати  

2020 г. 

Резултати  

2021 г. 

Д+1
29

 

Не по-малко от 

80% от 

пощенските 

пратки 

53,4% 50,0% 

Д+2 

Не по-малко от 

95% от 

пощенските 

пратки 

79,6% 80,6% 

             

Източник: Данни, получени в КРС                                 

 

От представените резултати е видно, че през 2021 г. за показателя Д+2 е налице леко 

подобряване на качеството по отношение на времето за пренасяне „от край до край” на 

вътрешни пощенски пратки с предимство. За показател Д+1 е отчетено намаление от 3,4 

процентни пункта.                                                                                                                             

 

 Време за пренасяне на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки без 

предимство 

 

Постигнатите резултати по отношение на времето за пренасяне „от край до край” на 

вътрешни непрепоръчани пощенски пратки без предимство са представени в таблицата по-

долу:  

                                                                       Таблица 12 

Време за 

пренасяне от 

край до край на 

пощенски пратки 

без предимство 

Нормативи за 

качество на 

услугата 

Резултати 

2020 г. 

Резултати 

2021 г. 

Д+2 

Не по-малко от 

80% от 

пощенските 

пратки 

80,01% 83,1% 

                                                 
27 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване са приети с решение на КРС № 655 от 14.07.2011 
г., Обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011г., изменени и допълнени с решение на КРС № 154 от 9 април 2020 г., ДВ брой: 39 от 28.4.2020г.; 

 
29 Д+n е времето за пренасяне от край до край, където Д е датата на подаване, а n - броят на работните дни, които изтичат между датата на 
подаване и тази на получаване.  
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Д+3 

Не по-малко от 

95% от 

пощенските 

пратки 

89,5% 93,5% 

 

Източник: Данни, получени в КРС 

 

Съгласно получените данни, показателят Д+2, относно времето за пренасяне на 

вътрешни непрепоръчани пощенски пратки без предимство, е изпълнен. Показателят Д+3 не е 

постигнат, като отчетените резултати са по-високи от тези през 2020 г. и почти е покрит 

заложеният норматив за качество на услугата. 

  

 

 Време за пренасяне на вътрешни пощенски колети  

 

Резултатите от  измерването на времето за пренасяне „от край до край” на пощенски 

колети са представени в следващата таблица: 

                                                                                        Таблица 13 

 

Източник: Данни, подадени в КРС       

 

Времето за пренасяне от край до край на пощенските колети през 2021 г. на годишна 

база: при норматив за Д+2 - не по-малко от 80 % от пощенските колети, резултатът е 87,8%, 

при норматив Д+3 не по малко от 95%, изпълнението се доближава до норматива – 94,5%.                     

 

На фигура 10 е показан кумулативния процент, получен при измерването на пощенски 

колети и на пратките „без и с“ предимство, доставени в рамките на Д+1 до Д+10 през 2020 и 

2021 г.
30

   

 

 

                                                 
30

 Данните са представени от „Глобал Метрикс” ЕООД във връзка с изпълнение на възложена от КРС обществена поръчка, с предмет: 

„Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга през 2021 г.”. 

Време за 

пренасяне от 

край до край на 

пощенски 

колети 

Нормативи за 

качество на 

услугата 

Резултати 

2020 г. 

Резултати 

2021 г. 

Д+1/Д+2 

Не по-малко от 

80% от 

пощенските 

колети 

74,4% 87,8% 

Д+2/Д+3 

Не по-малко от 

95% от 

пощенските 

колети 

85,0% 94,5% 
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Фиг. 10  

Източник: Данни, подадени в КРС  

 

При всички измерени видове пощенски пратки се наблюдава сходен процент на 

времето за доставяне в рамките на Д+1 до Д+10. И при трите типа пратки най-големи 

увеличения в кумулативните дялове се наблюдават между Д+1 и Д+2 – от 64,3% на 87,8% при 

пощенските колети, от 54,1% на 83,1% при пратките без предимство и от 50,0% на 80,6% при 

пратките с предимство. Наблюдава се подобрение при процентите на доставка за Д+3 

(индикатор за скорост) и при Д+5 (индикатор за надеждност)
31

.  

 

На фигура 11 са показани постигнатите резултати за 2020 г. и 2021 г. спрямо 

заложените нормативи за качество. 
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 Международната пощенска корпорация (International Post Corporation – IPC) определя Д+3, като (индикатор за 

скорост) и Д+5 като (индикатор за надеждност). 
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Фиг. 11  

Източник: Данни, подадени в КРС 

 

В сравнителен план, за последните две години, резултатите показват подобрение в 

постигането на нормативите за качество при различните типове пратки. Най-отчетлива е 

тенденцията при пощенските колети, при които се наблюдава близо 10 % увеличение на 

пратките, които са доставени в норма. При пратките без предимство през 2021 г. също е 

отчетено подобрение спрямо измерените резултатите през 2020 г.  

Резултатите от 2021 г. са индикатор, че в условията на пандемия БП е осигурило 

устойчиво предоставяне на УПУ, като дори е на лице подобрение във времето за доставяне на 

пощенски пратки.   

От изложените по-горе резултати е видно, че изпълнението доближава заложените цели 

в чл. 4 и чл. 5 на Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга
32

 (Нормативи) по 

отношение на времето за пренасяне на пратки без предимство и времето за пренасяне на 

пощенски колети. Резултатите показват, че не са постигнати целите, заложени в разпоредбата 

на чл. 3 от Нормативите, относно времето за пренасяне от край до край на пощенски пратки с 

предимство. В тази връзка, в изпълнение на правомощията си КРС, предприе следните мерки: 

 В рамките на измерването бяха проведени три виртуални срещи на експертно ниво 

с участие на представители от „Глобал Метрикс” ЕООД и БП, по време на които бяха 

представени и обсъдени междинните резултати по тримесечия на 2021 г.; 

 След приключване на измерването, БП беше запознато с финалните получени 

резултати от измерването на качеството за цялата 2021 г., както и с направите препоръки от 

„Глобал Метрикс” ЕООД за подобряване качеството. С цел постигане на нормативно 

определения срок бяха направени следните препоръки към БП: да се проведат допълнителни 

инструктажи на служителите ангажирани с разноса на пощенските пратки по отношение на 
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 Приети с решение на КРС № 655 от 14.07.2011 г., обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011 г., изменени и допълнени с 

решение на КРС № 154 от 9 април 2020 г., ДВ брой: 39 от 28.4.2020 г. 
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проверка и доставяне на точно посочените адреси за доставка, както и на пощенските 

служители по отношение на това какви са изискванията за предоставяне на услугата доставяне 

на вътрешни пощенски пратки с предимство и на вътрешни пощенски пратки без предимство; 

да бъде осъществяван периодичен мониторинг за спазване на процедурите по уведомяване на 

получателите на пощенски колети за получена пратката; да бъде извършван текущ 

мониторинг за спазване на дните за събиране на пощенските пратки от пощенски кутии, които 

се намират на територията на по-малките населени места и на пощенските кутии, които не са 

територията на дадена пощенска станция, както и да се въведе система за стимулиране на 

пощенските служители за спазване на стандартите и вътрешните правила на работа. 

 

 Време за пренасяне на международни приоритетни пратки 

 

Времето за пренасяне от „край до край” на международните приоритетни пратки се 

измерва чрез системата UNEX на Международната пощенска корпорация (International Post 

Corporation – IPC), към която БП е присъединено от началото на 2008 г. През 2020 г. 

системата е обхванала в измерванията си пощенските оператори със задължение за 

извършване на УПУ от всички страни-членки на ЕС. Организирана e съгласно разпоредбата 

на Пощенската директива за независимо измерване на времето за пренасяне „от край до край”, 

а измерванията са осъществени съобразно изискванията на действащият стандарт на 

Европейския комитет за стандартизация CEN стандарт EN13850 „Пощенски услуги“. 

Получените резултати са официални за всички оператори на държавите - членки на ЕС и са  

обобщени в документ „Международно външно проучване на качеството на услугата 

приоритетни пратки с предимство, резултати за 2021 г.  

Проучването е достъпно на следния адрес: https://www.ipc.be/services/operational-

performance-services/unex/results.  

 

 

III. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПОЩЕНСКАТА СИГУРНОСТ 

Общите изисквания, свързани с осигуряването на пощенската сигурност, както и 

санкциите при тяхното нарушаване са регламентирани чрез ЗПУ. В подзаконов нормативен 

акт – Наредба № 6 за изискванията за пощенската сигурност
33

 (Наредба № 6), се прецизират 

действията, които пощенските оператори следва да предприемат относно: 

 охрана и опазване на пощенските пратки и парични средства от външни лица и 

служители на самите пощенски оператори; опазване тайната на кореспонденцията; защита на 

личните данни на потребителите;  

 посегателства срещу безопасността на служителите, сградите и имуществото си;  

 предотвратяване пренасянето чрез пощенските пратки на забранени и опасни стоки, 

предмети и вещества;  

 предотвратяване използването на неистински и невалидни пощенски марки, 

пощенски продукти с отпечатан знак за цената за заплащане на универсална пощенска услуга, 

пощенски печати и клейма, пощенски формуляри и документи и др.;  

 предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.  

 

С Наредба № 6 на компетентните държавни органи
34

, в т.ч. на КРС, е вменено 

задължение да контролира спазването и прилагането на изискванията за пощенската 

сигурност.  

С оглед на посоченото, КРС предоставя само информацията в рамките на нейната 

компетентност.  
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 обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г., изм. и доп. ДВ.бр. 78 от 4 октомври 2019 г.  
34

 чл. 22 от Наредба № 6 

https://www.ipc.be/services/operational-performance-services/unex/results
https://www.ipc.be/services/operational-performance-services/unex/results


 

 

35 

 

Пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугата ППП, са длъжни
35

, да 

изготвят вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се 

утвърждават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). 

Съгласно нормата на чл. 10 от Наредба № 6, пощенските оператори следва да определят 

пощенските служби, в които ще оборудват специални гишета за приемане на ценни пратки и 

извършване на парични дейности, като ги снабдят със средства за видеонаблюдение. 

Определените пощенски служби задължително се оборудват със система за физическа защита.  

Изпълнението на горецитираните задължения е обект на комплексни проверки. В хода 

на извършените през 2021 г. от оправомощени служители на КРС 124 броя проверки на 

различни пощенски оператори за констатирани нарушения са съставени 17 броя АУАН за 

неспазване на чл. 10. ал. 2 от Наредбата, а именно липса на записващо техническо средство за 

видеонаблюдение на достъпа до гише, в което се приемат ценни пратки и се извършват 

парични дейности.  

Във връзка с разпоредбата на чл. 13, т. 4 от Наредба № 6, пощенските оператори 

разработват вътрешни правила за действие на служителите при съмнение за наличие в 

пощенските пратки на оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни 

или други опасни вещества и предмети. Правилата се съгласуват с компетентните органи на 

Министерството на вътрешните работи (МВР) и ДАНС.  

С цел защита на пощенския трафик както и недопускане на разпространение чрез 

пощенската мрежа на забранени предмети и вещества, водещите куриерски компании и 

лицензираните оператори за извършване на услуги от обхвата на УПУ във въпросниците за 

отчет на дейността си през 2021 г. са посочили, че предприемат следните превантивни мерки: 

извършват проверки чрез физически контрол и чрез технически средства на вътрешни 

пощенски пратки и товари посредством собствени  технически устройства и софтуер или чрез 

ползване на такива по договор с други пощенски оператори; предоставят налична  

информация на видно място в пощенските офиси за забранените за влагане предмети и 

вещества; провеждат периодичен инструктаж и обучения на служителите в пощенските 

офиси; изготвят и въвеждат правила за действията на служителите при констатиране или 

съмнение за забранено съдържание на пратка; въвеждат мерки за контролиран достъп до 

складовете и офисите, чрез системи за видеонаблюдение, сключват договори с лицензирани 

частни охранителни фирми; изготвят ежедневен анализ и оценка на риска по осигуряване на 

сигурността и др. 

 

IV. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

За 2021 г. КРС е съгласувала общо 13 бр. Общи условия на договора с потребителите на 

пощенски услуги. В изпълнение на законовото задължение за контрол по спазването на 

нормативните актове в областта на пощенските услуги, изискванията за извършване на УПУ, 

условията по изпълнение на издадените индивидуални лицензии и задълженията на 

операторите, извършващи НПУ, през 2021 г. от оправомощени по чл. 95 от ЗПУ служители на 

КРС са извършени общо 343 инспекторски проверки и са съставени 39 бр. АУАН, както 

следва:  

 109 броя проверки на пощенски оператори във връзка с постъпили сигнали в КРС,  

като преобладаващата част от тях касаят недоставени пощенски пратки или пратки с проблеми 

в доставката. Извършени са 2 проверки на БП във връзка с постъпил сигнал относно 

нарушение от страна на БП, свързано с прилагане на цените на УПУ.  
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 съгласно условията на издадената им индивидуална лицензия и във връзка с чл. 102 и §6 от ПЗР на ЗМИП  



 

 

36 

 

 Във връзка с извършените проверки по постъпили сигнали в КРС са съставени общо 

4 броя АУАН – 1 брой АУАН за нарушение на чл. 5, ал. 1, от Общите правила за условията за 

доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (недоставена препоръчана пощенска 

пратка),  1 брой АУАН за нарушение на чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗПУ (предадена пратка на друго 

лице), 1 брой АУАН за нарушение на чл. 82, ал. 1, т. 6  от ЗПУ (предостаяне на информация на 

неупълномощено лице за пощенски трафик между получател и изпращач) и 1 брой АУАН за 

нарушение на чл. 105в, ал. 2, във връзка с чл. 105в, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 3, предложение 

първо от ЗПУ (недоставена пощенска пратка на получателя). 

 49 броя проверки са извършени в точки за достъп до мрежата на БП в пощенски 

станции от III-та, IV-та и V-та категории относно спазване на задължението за предоставяне 

на УПУ през всички работни дни , „най-малко пет дни в седмицата” (чл. 33 от ЗПУ), както и 

за „най-малко едно събиране“ и „на една доставка“ на пощенски пратки през всеки работен 

ден, с изключение на населените места, отговарящи на критериите за труднодостъпност. В 

хода на проверките не са констатирани нарушения на ЗПУ. 

 124 броя проверки са извършени за спазване на Наредба № 6/01.11.2011 г. за 

изискванията на пощенската сигурност  в офиси за обслужване на клиенти, пощенски станции 

и централите на пощенските оператори БП, „Европът 2000” АД, „МИБМ Експрес” ООД, 

„Еконт Експрес” ООД, „Тип-Топ Куриер” АД и „Стар Пост” ООД за спазване на Наредба 

6/01.11.2011 г. За констатирани нарушения са съставени 17 броя АУАН за неспазване на чл. 

10. ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 6 (липса на записващо техническо средство за видеонаблюдение 

на достъпа до гише и/или липса на оборудване със система за физическа защита на гише, в 

което се приемат ценни пратки и се извършват парични дейности); 

 22 броя проверки на пощенски оператори, които не са представили на КРС отчет за  

дейността си през 2021 г. - за констатирани нарушения са съставени 7 броя АУАН; 

 3 броя планови проверки на пощенски оператори, лицензирани за предоставяне на 

услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга относно договори за достъп до 

пощенската мрежа на операторите и начин на отчетност за приходи и брой пратки. В хода на 

проверките не са констатирани нарушения на ЗПУ. 

 през 2021 г. са съставени 3 броя АУАН на БП за нарушение на Нормативите за 

качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване. 

  през 2021 г. са съставени 3 броя АУАН на „Стар Пост“ ООД  за нарушение на 

индивидуална лицензия № 2-003-003/16.07.2020 г. за извършване на услуги, включени в 

обхвата на универсалната пощенска услуга (чл. 100, ал. 1 от ЗПУ), а именно пощенски пратки 

без датно клеймо, без отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други 

съоръжения за отпечатване или щемпеловане, които да идентифицират „Стар Пост”ООД, 

както и за отказ в офис за обслужване на клиенти за приемане на пощенска пратка за 

пренасяне и доставяне до получателя й чрез използване на услуга, включена в обхвата на 

универсалната пощенска услуга 

  На „Стар Пост“ ООД е съставен 1 брой АУАН за нарушение на чл. 105г, ал. 6 от 

Закона за пощенските услуги, във връзка с чл. 5, параграф 1 Регламент (ЕС) 2018/644 на 

Европейския парламент и на съвета от 18 април 2018 година относно услугите за 

трансгранична доставка на колетни пратки (непубликуван публичен списък с тарифите, 

приложим към 01.01.2021 година за доставката на единични колетни пратки, различни от 

кореспондентски пратки). 

КРС внимателно следи причините за направените оплаквания от потребителите на 

пощенски услуги и анализира тенденциите в изменението на подадените сигнали срещу 

пощенските оператори. През 2021 г. в Комисията са разгледани общо 456 броя жалби и 

рекламации.                                                                                   

Най-голям брой жалби са внесени през месеците януари, февруари и март, което е в 

резултат на натовареността на пощенските оператори от повишеното потребление на 

пощенски пратки в периода след Коледа и Нова година. От общо постъпили в КРС 456 броя 
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жалби и рекламации за различни пощенски услуги, 140 броя от тях са счетени за основателни, 

а 69 броя са уважени частично. Анализът на разгледаните рекламации показва, че близо 70% 

от тях касаят забава при доставката на пощенските пратки. На следващо място, около 20 % са 

свързани с недоставени и загубени пратки. Около 5 % от останалите сигнали са във връзка с 

увреждане на пощенски пратки, а другата част касаят различни проблеми, свързани с 

неправилно таксуване, качеството на обслужване на потребителите и др. 

Съгласно данни от внесените годишни въпросници за 2021 г. на задължения оператор БП 

и на оператори, извършващи услуги от обхвата на УПУ, общия брой рекламации за пощенски 

пратки и услуги от обхвата на УПУ през 2021 г. е 11973, като от тях 3235 броя са били 

основателни. В едногодишен период, общият брой на подадените рекламации е намалял с 53 

%, но с 33 % се е повишил броя на рекламациите, които са приети за основателни. Както през 

2020 г., така и през 2021 г., сигналите с най-голям относителен дял от общия брой основателни 

рекламации са тези, които се отнасят до загубени пратки. Това в основната си част са загубени 

международни пратки, подадени в мрежата на БП, експедирани от БП, които не могат да бъдат 

локализирани от чуждите пощенски администрации, които впоследствие са дали съгласие за 

изплащане на обезщетения на получателите.  

През отчетния период, КРС се е произнесла с 2 решения по формални искания за 

становище на Комисията по неуважена рекламация по чл. 86, ал. 4, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 

17 от ЗПУ: 

- Решение № 145 от 15.04.2021 г. е по предявена рекламация, срещу „ТНТ България“ 

ЕООД (TNT) за частично липсващо съдържание от получена международна пратка. Съгласно 

чл. 86, ал. 1 от ЗПУ, право на писмена рекламация има подателят или получателят на 

пощенската пратка. ЗПУ обаче не определя лицето, което има право да получи обезщетението 

по основателна рекламация. КРС споделя становището на TNT е, че в конкретния случай 

обезщетение следва да се изплати на подателя като платец на услугата. Претенцията за 

обезщетение на получателя срещу TNT не е на основание договорна връзка между страните. 

Разпоредбите на чл. 85 и чл. 86 от ЗПУ предвиждат права на подателите и получателите, които 

се гарантират чрез договора за предоставяне на пощенски услуги (индивидуален договор 

и/или Общи условия). Ангажиментът за доставяне на пратката е от оператора към подателя, 

съответно претенциите за неточното изпълнение на договора е на последния, съгласно 

сключения договор между страните. Обезщетението за неточно изпълнение следва да бъде 

определено и изплатено на подателя на пратката, а получателя може да получи компенсация за 

причинените неудобства по повод неточното изпълнение на услугата от подателя на пратката 

чрез възстановяване на евентуално изплатените от местния оператор суми или чрез 

предоставяне на друго обезщетение, ако такова е предвидено от самия търговец-подател 

(например изпращане на нова стока). Тази компенсация е извън обхвата на чл. 86 от ЗПУ и 

КРС не може да окаже съдействие при нейното реализиране. 

- Решение № 199 от 20.05.2021 г. е във връзка с жалба относно частично уважена 

рекламация за загубена пратка от „Ин Тайм” ООД. Потребителят е възразил срещу размера на 

определеното му обезщетение от оператора. Становището на КРС е, че обезщетението е 

определено съгласно ОУ на оператора, като за претенция над този размер потребителят следва 

да отнесе спора към компетентния български съд.   

През 2021 г. лицензираните пощенски оператори не са отчели рекламации по отношение 

на въведените процедури за тяхното обработване, което показва, че на потребителите е 

осигурена възможност да декларират своето неудовлетворение от предоставяните им 

пощенски услуги. 

В изпълнение на чл. 20, ал.1, т. 9 от ЗПУ, пощенските оператори са длъжни да спазват 

изискванията за опазване на околната среда, живота и здравето на хората. 

Предизвикателства пред българските пощенски оператори е прилагането на концепцията 

за зелената енергия и намаляване на вредните парникови емисии.  
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Действията, които се предприемат от операторите в сектора, част от големи 

международни компании са използване на екологични и биоразградими опаковки, 

екосъобразни автомобили, енергия от възобновяеми източници, инициативи за минимизиране 

на отделянето на вредни емисии,  рециклирана хартия, „Paperless“ решения и разделно 

събиране на отпадъци за рециклиране и други. Също така някои от тях са внедрили системи за 

управление на околната среда и за намаляване на вредните въздействия върху околната среда 

сертифицирани по ISO, използването на устойчиви технологии и горива, електрификация на 

транспортните средства, създавате на портфолио от „зелени продукти и услуги“.  

БП също работи по посока намаляване на парниковите емисии, като обновява и 

модернизира автопарка си с 1/3 нови превозни средства, отговарящи на европейските 

стандарти за емисии на отработените газове от най-високата категория „Евро 6“. Само през 

2021 г. са закупени 45 нови автомобила и са предвидени за закупуване още 116, с които 50% 

от автопарка на дружеството ще бъде обновен. В съответствие с европейските директиви за 

насърчаване и въвеждане на екологичен транспорт за опазване на околната среда, компанията 

планира да закупи електрически превозни средства, с които да работи по посока на 

намаляване на вредните въглеродни емисии. Алтернативните пощенски оператори „Спиди“ 

АД и “Еконт Еспрес” ООД също са поели инициативи за опазване на околната среда чрез 

подмяна на автопарка, използването на електромобили без вредни емисии в рамките на 

населените места, биоразградими - екологични опаковки, дигитализация на документите, 

разделно събиране на отпадъците и др.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Събитията през последните няколко години, свързани с пандемията от Covid 19, 

наложиха промени в социалния и икономическия живот в глобален аспект. 

Необходимостта от задоволяване потребностите на обществото от продукти и услуги 

по време на социална изолация, ускори вече започналия процес по използване на дигиталните 

технологии и ги превърна във водещ инструмент при задоволяване на битовите потребности 

на обществото. 

Независимо от по-слабия ефект от пандемията върху социално-икономическия живот 

през изминалата година, потребителите продължават културата на онлайн пазаруването, 

безконтактното плащане, използването на онлайн платформи и използването на безконтактна 

доставка (автоматични пощенски кутии). 

Всички тези аспекти, породени от пандемията, увеличиха фокуса върху „доставката“ 

като основен елемент от онлайн пазаруването и нейното качество. Пощенските оператори 

започнаха да налагат нови стандарти за качество на услугата, насочена изцяло в полза на 

потребителите. 

Отчитайки предизвикателствата, които продължават да са актуални и в края на 2021 г., 

КРС с цел насърчаване на устойчив конкурентен пазар и осигуряване защита на 

потребителите заложи изпълнението на следните стратегически цели до края на настоящата 

година в областта на пощенските услуги: 

 Приемане на позиция, относно критериите за определяне на онлайн платформите 

като пощенски оператори; 

 Извършване на „Проучване на нивото на прозрачност и яснота за цените на 

доставка на пощенски пратки, съгласно Регламент (ЕС) 2018/644“. 
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С реализирането на поставените цели Комисията очаква да бъде повишена 

ефективността на регулаторната дейност и удовлетвореността на гражданите, бизнеса и 

публичните институции от качеството и бързината на предоставяните услуги. 

Осигуряването на конкурентен пазар на пощенските услуги, предоставяне на 

качествени пощенски услуги,  гарантиране устойчивото развитие и достъпност на цената на 

УПУ са водещите дейности, съпътстващи работата на Комисията по отношение 

предоставянето на пощенски услуги. В този аспект през 2021 г. Комисията работи по следните 

дейности: 

 Извършване на оценка за наличието и определяне на размера на несправедлива 

тежест от наложеното задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на БП; 

 Измерване изпълнението на нормативите за качеството на УПУ от независима 

организация; 

 Прилагане  на Регламент (ЕС) 2018/644) за осигуряване достъпни цени на УПУ за 

българските потребители; 

 Поддържане на страницата на КРС в интернет на уеб базираното приложение – 

„Parcel Price Transparency Tool” на ЕК, с цел увеличаване прозрачността на тарифите на 

най-масово използваните трансгранични услуги за доставка на колетни пратки. 

Както през изминалия отчетен период, така и през следващите периоди КРС се стреми 

да изпълнява заложените стратегически цели за развитие на сектора и осигуряване на 

конкурентна среда, защита на потребителите и повишаване качеството на услугите.        

Комисията поддържа и развива партньорски взаимоотношения в процеса на въвеждане 

и прилагане на регулаторни политики и практики с международни, европейски и регионални 

организации в областта на пощенските услуги. 


