Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2
ДЕЙНОСТИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗЛАГА
КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА (СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ)

1. Дейности, свързани с газ и топлинна енергия:
а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във
връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия;
б) снабдяване нa такивa фиксирани мрежи с газ или топлиннa енергия.
Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa фиксирани мрежи зa обществени услуги
не се приема за дейност по т. 1, когато са изпълнени следните условия:
аа) производството нa газ или топлиннa енергия е неизбежнa последицa от
извършването нa дейност, различнa от посочените в т. 1 или в т. 2 и 3;
бб) снабдяването на обществената мрежа цели само икономическата експлоатация на
такова производство и не възлиза на повече от 20 на сто от оборота на производителя, като
се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата
година.
Снабдяването включва генерирането/производството, търговията на едро и търговията
на дребно с газ и не включва производството на газ под формата на добив.
2. Дейности, свързани с електроенергия:
а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във
връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
б) снабдяването с електроенергия нa такивa фиксирани мрежи.
Снабдяване с електроенергия включва генериране/производство, търговия на едро и
търговия на дребно с електроенергия. Снабдяването с електроенергия нa мрежи зa
обществени услуги не се приема за дейност по т. 2, когато са изпълнени следните условия:
аа) производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението
ѝ е необходимо за извършването на дейност, различна от посочените в т. 1-3;
бб) снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на
производителя и не надвишава 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се
взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
3. Дейности във връзкa с предоставяне или експлоатиране нa мрежи зa обществени
услуги в областтa нa железопътния транспорт, автоматизираните транспортни системи,
трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии.
По отношение на транспортните услуги се счита, че съществувa мрежa, когато
услугатa се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган,
като могат да включват условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който
трябва дa бъде наличен, или честотатa нa услугатa.
4. Дейности, свързани с експлоатацията на географски район с цел осигуряване на
летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по
въздушни, морски или вътрешни водни пътища.
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5. Дейности, свързани с предоставяне на:
а) пощенски услуги;
б) услуги, различни от пощенски услуги, при условие че тези услуги се предоставят от
субект, който предоставя и пощенски услуги, и ако условията, посочени в член 34, параграф
1 от Директива 2014/25/ЕС, не са изпълнени по отношение на услугите, попадащи в обхвата
б. „бб“.
За целите на настоящото приложение и без да се засяга Директива 97/67/ЕО:
аа) „пощенска пратка“ е адресиранa пратка в окончателната форма, в която тя се
пренася, независимо от теглото. Освен кореспондентските пратки, тези пратки още
включват например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети,
съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото;
бб) „пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събирането, сортирането,
пренасянето и доставката на пощенски пратки. Това включва както услугите, попадащи в
обхвата на универсалната услуга, установена в съответствие с Директива 97/67/ЕО, така и
тези извън нейния обхват;
вв) „други услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, предоставяни в следните
области:
- услуги за обслужване на поща (както услугите, които предхождат, така и услугите,
които следват изпращането, включително „разпределителни услуги в пощенски салон“);
- услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от буква а), като пряка
кореспонденция без означен адрес.
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