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Проект!

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

(Обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г.)

Параграф единствен. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменениия и
допълнение:

1. Точка 5 изменя така:
�5. създават условия за осъществяване на наблюдение и контрол върху

пощенските услуги от страна на компетентните органи и доставят, монтират, въвеждат в
експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността им технически
устройства и софтуер;�.

2. Създава се т. 6:
�6. съгласуват с компетентните органи изискванията за необходимите

технически устройства и софтуер.�

Законът е прет от ХХХІХ Народно събрание на ��������� 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение
 на Закона за пощенските  услуги

Законът за пощенските услуги урежда обществените отношениия, свързани с
извършването на пощенски услуги в Република България.
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С предложените изменения се регламентира задължение за всички

пощенски оператори да създават условия за осъществяване на законоустановено
наблюдение и контрол от компетентните органи върху пощенските услуги и пратки и да
доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат необходимото специално
оборудване и софтуер.

Това е в духа на изискванията на Всемирната пощенска конвенция,
ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 106 от 2001 г.), по смисъла на
която компетентните държавни органи и пощенските оператори следва да не допускат в
пощенските пратки наличие на забранени предмети и вещества.

С предлагания законов текст ще се създадат условия за изпълнение на
законовите изисквания, гарантиращи живота, здравето и сигурността на гражданите.

С предложеното изменение на чл. 20, ал. 1, т. 5 всички пощенски оператори,
осъществяващи дейността си на територията на Република България, ще бъдат
поставени при равни условия съобразно осъществяваната от тях дейност. Конкретните
изисквания за  необходимите технически устройства и софтуер, които ще дадат
възможност на компетентните органи да осъществяват законоустановено наблюдение и
контрол, ще бъдат регламентирани след съгласуване с пощенските оператори.

Предлаганите изменения ще дадат възможност на компетентните държавни
органи да изпълняват законово определените им функции, свързани със защитата на
националната сигурност и обществения ред и опазване на живота, здравето и
сигурността на гражданите.

Въз основа на гореизложеното предлагам на Народното събрание да разгледа
и приеме проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.

31.05.2002 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


