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Мотиви за приемане на изменение на Наредба за определяне на правила за 

образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга 

 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), цените на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) се образуват и прилагат съгласно правила, 

определени в Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на 

универсалната пощенска услуга (Наредбата) на Министерския съвет, изработена от КРС. С 

наредбата се определят условията и редът, при които пощенският оператор със задължение 

за извършване на УПУ (задълженият оператор) образува цените на УПУ и договаря цени, 

различни от цените, образувани по правилата, при спазване на принципите на публичност 

и равнопоставеност.  

Правилата за образуване на цената на УПУ се прилагат при спазване на 

принципите, заложени в чл. 66, ал. 2 на ЗПУ.  

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗПУ (ЗИД на ЗПУ) в сила 

от 05 юли 2019 г. (ДВ бр. 53 от 2019 г.), КРС в шестмесечен срок от влизането в сила на 

закона привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове (§ 68, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби към закона).  

Наред с привеждането на Наредбата в съответствие с последните изменения в ЗПУ,  

в акта следва да се отразят измененията в промяната на структурата на цените на 

вътрешните и международни писмовни пратки, съгласно актовете на Всемирния пощенски 

съюз (ВПС). 

УПУ е услуга от общ икономически интерес. Тя се предоставя от „Български пощи” 

ЕАД (БП/задължен оператор) въз основа на наложено с чл. 24 на ЗПУ във връзка с § 70 от 

ПЗР на ЗПУ, задължение и при условия, различни от обичайните търговски. УПУ се 

предоставя: постоянно, в определено работно време; с качество, отговарящо на 

установените нормативи по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ; на достъпни цени; с възможност да се 

ползва от всеки потребител на територията на страната, независимо от географското му 

местоположение.  

Наред с посочената основна причина за изменение, се налага и допълнение в текста 

на акта във връзка с промяната на структурата на цените на вътрешните и международни 

писмовни пратки на „Български пощи“ ЕАД, в която пратките са групирани в три формáта 

(Формáт Р – малка писмовна пратка, Формáт G - голяма писмовна пратка и Формáт E – 

обемна писмовна пратка). Освен формáта се отчита и бързината при обработката и 

доставянето на пратките. Промяната е в изпълнение на Резолюция № 7 от 26-тия конгрес 

на ВПС, проведен в Истанбул през 2016 г., с която се задължава БП да въведе посочените 

формáти от началото на 2018 г. Съгласно чл. 29 на Всемирната пощенска конвенция е 

въведена целева система, според която възнагражденията за доставка за международни 

писмовни пратки на доставящата пощенска администрация се базират на вътрешните цени 

за писмовни пратки, отразяващи разходите им за обработка в страната на местоназначение, 

съгласно приети от ВПС граници за размери (формáти).  

Очакваните резултати от прилагането на акта са постигане на съответствие на 

подзаконовия акт с измененията в ЗПУ и международните договори.  

Проектът на постановление не противоречи на правото на Европейския съюз. 

Директива 97/67/ЕО (Пощенската директива) допуска приемането на по-подробни правила 

относно цените на универсалната пощенска услуга.  


