
 

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 № 408 
от 31 октомври 2019 г. 

 
 

На основание чл. 15б, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 7 и чл. 15, ал. 1, т. 18 
от Закона за пощенските услуги,  
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема проект на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи 
условия на договорите с потребителите на пощенски услуги, съгласно приложението 
към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта по т.1. 
3. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му и проектът по 

т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. Съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му да се 
публикува в национален ежедневник. 

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението 
по т. 3 в национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 

 
Мотиви: 
С изменението и допълнението на ал. 5 (предишна ал. 4) на чл. 21 от Закона за 

пощенските услуги  (ЗПУ) беше променен редът за съгласуване на ОУ от КРС. В 
тази си част законът предвижда, че пощенските оператори първо вземат становище 
от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по проекта на ОУ преди да го 
представят за съгласуване на КРС, като КЗП се произнася в 30-дневен срок от 
получаването на общите условия. 

Изменението на ал.2 на чл.21 от ЗПУ премахна отделните разпоредби, 
уреждащи на какви минимални изисквания трябва да отговарят ОУ на „Български 
пощи“ ЕАД като пощенски оператор със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга (УПУ), на пощенските оператори, лицензирани за 
извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от ЗПУ (вкл. пощенски парични 
преводи), както и на пощенските оператори, предоставящи неуниверсални пощенски 
услуги (НПУ), в т. ч. и куриерите като водещи пощенски оператори при доставката 
на стоки, закупени онлайн, която услуга ще е основна и определяща за бъдещето на 
развитието на пощенския сектор. Понастоящем ЗПУ предвижда еднакви изисквания 
към ОУ на всички пощенски оператори, независимо от това дали те предоставят 
УПУ, услуги от обхвата на УПУ и/или НПУ. 

Измененията на ЗПУ премахнаха и употребата в различни разпоредби на два 
термина с еднакво правно значение и последици в контекста на закона- „съгласува“ 
(чл. 15, ал. 1, т. 14, 15, 18, 20, чл. 53, т. 4, чл. 65, ал. 3, чл.100б, ал.1 и др. от ЗПУ в 
редакцията му от ДВ. бр.77 от 18 септември 2018 г.) и „одобрява“ (чл. 21, ал. 5, 6, 7 и 



 

9 от ЗПУ в редакцията му от ДВ. бр.77 от 18 септември 2018 г.), като въведоха 
употребата само на „съгласува“ в съответните разпоредби на ЗПУ. В новия ЗПУ е 
променена и номерацията на алинеите на чл. 21 от ЗПУ и на точките в ал. 2 на същия 
член, което изменение следва да намери отражение и в текстовете на Правилата. 

Проектът на нормативен акт не изисква допълнителни финансови средства за 
прилагането му. Очакваните резултати от прилагането на акта са прозрачност и 
предвидимост на действията на КРС във връзка със съгласуване на общите условия 
на пощенските оператори. Проектът на правила не противоречи на правото на 
Европейския съюз, защото Директива 97/67/ЕО не урежда процедурните правила за 
съгласуване на общи условия в областта на пощенските услуги. 

 
В тази връзка КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 

Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с 
потребителите на пощенски услуги. 

 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
 (Иван Димитров)  
 
 
 
 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   
 (Кристина Хитрова)  

 

 
 
 
                  за Директор на дирекция „Правна“,   

 съгласно заповед № РД-07-360/28.10.2019 г.: 
 
 
(Мария Бончева) 
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