
 

Мотиви за изготвянето на проекта на Правила за реда и сроковете за 

съгласуване на системата за разпределение на разходите на оператора със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга 
 

             Съгласно чл. 29б, ал. 3 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), съдържанието, 

начинът на разпределение на разходите, редът и сроковете за съгласуване на 

системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за 

извършване на универсалната пощенска услуга се определят с правила, разработени 

от КРС.      

            Към настоящия момент е налице действащ акт на комисията, приет с Решение 

№ 1193/27.10.2010 г. на КРС, а именно Процедура за реда и сроковете за съгласуване 

на системата за разпределение на разходите по видове услуги на пощенския оператор 

със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (Процедурата).    

            От една страна, промените в ЗПУ налагат промяна в наименованието на акта, 

а именно КРС следва да приеме правила, които да съдържат и материалноправни 

норми. От друга, разширява се обхватът на акта, поради което в проекта са включени 

разпоредби относно съдържанието и начина на разпределение на разходите, 

съдържанието на системата, както и правила относно реда и сроковете за 

съгласуване и извършване на промени в системата и ежегодното съгласуване на 

резултатите от нея от КРС.  

            По-конкретно, по отношение на съдържанието на проекта, се предвижда 

следната уредба, която се различава от сега действащата Процедура: 

            В проекта на акт е дефиниран начинът на разпределение на разходите в 

системата. Подобна уредба не се съдържа в действащата към момента Процедура, но 

следва да бъде регламентирана, съгласно измененията в ЗПУ. Съгласно проекта, 

разходите се разпределят на преки и непреки, като са определени няколко етапа. 

Системата трябва да показва по ясен начин основните категории, по които се 

групират разходите, както и правилата, използвани за тяхното разпределение.             

            В проекта се включва съдържание на системата, което е по-подробно 

определено в сравнение с действащата Процедура. С посочените разпоредби се цели 

създаването на яснота и прозрачност по отношение на Системата.  

             По отношение на процедурните правила са изменени приложимите срокове, 

като са съобразени измененията в ЗПУ. Също така, са разписани по-ясни и подробни 

правила, които да обхванат както измененията в закона, така и отделните хипотези 

на съгласуване от страна на КРС. С посочената уредба се цели създаване на яснота, 

прозрачност и предвидимост. 

             С оглед на множеството изменения, които следва да се регламентират, се 

предлага проект на нов акт, който да бъде приет от КРС. 


