
 

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 № 410 

от 31 октомври 2019 г. 

 

 

На основание чл. 15б, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 29б, ал. 3 от Закона за 

пощенските услуги  

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект 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 приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура по 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 изготвения проект. 

   

Мотиви: 

 

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

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) съгласува представената от 

пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска 

услуга (задължения оператор) система за разпределение на разходите по видове 

услуги; определя процедура за реда и сроковете за съгласуването ѝ; дава 

задължителни указания за промени във връзка с нея и съгласува получените 

резултати. Съгласно чл. 29б, ал. 3 от закона, съдържанието, начинът на 

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

разпределение на разходите на задължения оператор 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).    

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, 

използвайки подход на пълно разпределение на разходите (Fully Allocated Costs). 



 

Разпределението на разходите трябва да се основава на принципа на причинно – 

следствената връзка, базирано на метода „АВС”, (Activity Based Costing). 

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.  

Сроковете и процедурите, заложени в акта, са изменени, като са съобразени 

с 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. 

Проектът на нормативен акт не изисква допълнителни финансови средства за 

прилагането му от КРС, която и към момента съгласува, включително с указания, 

системата за разпределение на разходите на задължения оператор.  

Очакваните резултати от прилагането на акта са прозрачност и предвидимост 

на действията на КРС и яснота за задължения оператор.  

В частта, в която определя съдържанието на системата за разпределение на 

разходите на задължения оператор, проектът съответства и изпълнява чл. 14 от 

Директива 97/67/ЕО.  

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

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

В тази връзка КРС стартира процедура по обществено обсъждане на проект 

на Правила за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на 

разходите на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска 

услуга. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

 

 

 

 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Кристина Хитрова)  

 

 

За директор на дирекция „Правна” 

съгласно Заповед № РД-07-360/28.10.2019 г.: 

 

 (Мария Бончева) 

 


