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                                                                                                                    Приложение № 1 към Решение № 140/02.04.2020 г. на КРС 

 

 

 

ТАБЛИЦА  

с постъпилите в КРС становища във връзка с процедура по обществено обсъждане на проект на Методика за определяне 

достъпността на цената на универсалната пощенска услуга 

(процедура, открита с решениe № 476 от 19.12.2019 г. на КРС) 

 

№ 

ЗАИНТЕРЕ

СОВАНО 

ЛИЦЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

Бележки по Методиката за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга 

1. „БЪЛГАР

СКИ 

ПОЩИ“ 

ЕАД 

В проекта на Методиката липсва раздел II „Оценяване достъпността 

на цената на универсалната пощенска услуга“. Не е ясно дали е 

пропуснат или отпада. В случая, не възразяваме да отпадне, но 

следва да се коригира номерацията на членовете и съответно 

текстовете, където се цитират тези членове.  

Приема 

се по 

принци

п 

С изменението на документа Раздел II отпадна, като при изменение 

на нормативния акт текстовете не се преномерират.   

2.  „БЪЛГАР

СКИ 

ПОЩИ“ 

ЕАД 

В приложението към чл. 4 (потребителска кошница) трябва да 

отпадне  т. 2.1.2. международни пощенски карти (формат Р) и 

елементите да отговарят на структурата на цените на „Български 

пощи“ ЕАД, както и на елементите посочени в чл. 4.  

Мотиви: Услугите в приложението са структурирани съгласно 

структурата на цените на „Български пощи“ ЕАД. В структурата на 

цените на „Български пощи“ ЕАД пощенската карта за чужбина не 

е отделна категория пратки и не е с отделна цена, както при 

вътрешните пратки. В цените на международните пратки има 

определена категория формат Р, която включва писма и пощенски 

карти общо, разпределени в две теглови стъпки – до 20 г и до 50 г, 

като и двата вида пратки са на една цена. „Български пощи“ ЕАД не 

води отделна отчетност за международни пощенски карти. В тази 

връзка в кошницата не е необходимо да се посочва отделна 

категория „пощенски карти“.  

Приема 

се 
Приложението към чл. 4 е коригирано по мотивите на оператора. 

 "БЪЛГАР

СКИ 

ПОЩИ" 

ЕАД 

В Допълнителната разпоредба – т. 2 трябва да се прецизира 

легалната дефиниция за „единична цена“, за да отговаря на 

посочените елементи в потребителската кошница. Второто 

изречение на т. 2 предлагаме да бъде следното: „Единична цена“ се 

прилага за елементите: вътрешни кореспондентски пратки до 50 г, 

вътрешни пощенски карти до 50 г и за услугата „препоръка“ за 

страната и за чужбина.  

 

Приема 

се 
Текстът на допълнителната разпоредба е прецизиран по мотивите 

на оператора. 
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№ 

ЗАИНТЕРЕ

СОВАНО 

ЛИЦЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

 "БЪЛГАР

СКИ 

ПОЩИ" 

ЕАД 

В Допълнителната разпоредба – т. 3 да се прецизира легалната 

дефиниция за „среднопретеглена цена“, за да отговаря на 

елементите в потребителската кошница: Второто изречение на т. 3 

предлагаме да бъде следното: „В потребителската кошница 

„среднопретеглена цена“ се прилага за елементите: вътрешни 

кореспондентски пратки до 500 г, вътрении писмовни пратки до 

5000 г., вътрешни колетни пратки до 20 кг и услугата „обявена 

стойност“ за страната.  

Приема 

се 
Текстът на допълнителната разпоредба е прецизиран по мотиви на 

оператора. 

 "БЪЛГАР

СКИ 

ПОЩИ" 

ЕАД 

В Допълнителната разпоредба трябва да се добави нова точка към 

§1 с легална дефиниция за „Начална цена“.  

Мотиви: За елементите от международните пратки в 

потребителската кошница се използва „начална цена“, а не 

единична или среднопретеглена цена. 

Предламе следната редакция: „Начална цена“ е цената, която 

задълженият оператор образува на базата на извършените разходи 

за процесите по приемане и пренасяне на пратките на теритоята на 

страната. „Начална цена“ се прилага за елементите: международни 

кореспондентски пратки до 50 г, международни кореспондентски 

пратки до 500 г, международни писмовни пратки до 5000 г, 

международни колетни пратки до 20 кг. и услугите „препоръка“ и 

„обявена стойност“ за чужбина.    

Приема 

се 
Текстът на допълнителната разпоредба е прецизиран по мотиви на 

оператора. 

 


