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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И РА Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 9 януари 2020 г. 

 

 

На основание чл. 15б, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 39, т. 2 и 3 

и чл. 53 от Закона за пощенските услуги,  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приключва процедурите за обществено обсъждане на проектите на 

Образец на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи на 

територията на Република България и Образец на индивидуална лицензия за 

извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга на 

територията на Република България,  открити с Решения №№ 418/07.11.2019 г. и 

419/07.11.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. В хода на 

процедурите не са постъпили становища от заинтересовани лица.  

2. Приема Образец на индивидуална лицензия за извършване на пощенски 

парични преводи на територията на Република България и Образец на индивидуална 

лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга на територията на Република България, съгласно приложенията към 

настоящото решение. 

3. Образците на индивидуални лицензии по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Мотиви: 

Съгласно чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Комисията 

за регулиране на съобщенията (КРС) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и 

отнема индивидуални лицензии.  

КРС регулира извършването на пощенските услуги, като защитава 

интересите на крайните потребители (чл. 15, 1, т. 5 от ЗПУ) и контролира спазването 

на условията по изпълнение на издадените индивидуални лицензии  (чл. 15а, ал. 1, т. 

4 и 5 от ЗПУ). С последните изменения на ЗПУ от ДВ бр. 53 от 5 юли 2019 г. са 

въведени нови разпоредби и съществено са изменени някои от дефинициите в 

закона. Поради това се налагат промени на образците на индивидуални лицензии за 

извършване на пощенски парични преводи и за извършване на услуги, включени в 

обхвата на универсалната пощенска услуга на територията на Република България 

Съгласно чл. 15б, ал. 1 от ЗПУ при изготвяне на проекти на актове, 

предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за 

развитието на пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията 

провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за 

изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на 

страницата си в интернет. 
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Образците на лицензии се отнасят до всички пощенски оператори, които 

имат издадени индивидуални лицензии, всички лица които желаят да им бъдат 

издадени такива, както и всички потребители на пощенски услуги. Предвид 

голямата обществена значимост на приложимите лицензионни условия, КРС 

одобрява образци на лицензии, които съдържат условията по изпълнението на 

издаваните индивидуални лицензии, с което се осигурява последователност, 

равнопоставеност и прозрачност при лицензирането на пощенските оператори. 

Проектите на образци не изискват допълнителни финансови средства за 

прилагането им. Очакваните резултати от прилагането на образците са прозрачност 

и предвидимост на действията на КРС при издаването, изменението и допълнението 

на индивидуалните лицензии за извършване на пощенски парични преводи и услуги, 

включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на 

Република България на всеки един лицензиран пощенски оператор. Проектите на 

лицензии не противоречат на правото на Европейския съюз, защото Директива 

97/67/ЕО не урежда създаването на образци при лицензирането на оператори в 

областта на пощенските услуги. 

 

В рамките на общественото обсъждане и определения от КРС в 

съответствие с чл. 15б, ал. 2 от ЗПУ 30-дневен срок не постъпиха становища от 

заинтересовани лица по горепосочените проекти. 

 Предвид изложеното, КРС приема горепосочените образци на 

индивидуални лицензии. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Кристина Хитрова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“ 

 

  

 (Неда Койчева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


