Заявление
за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,
предоставяни от КРС, с квалифициран/универсален електронен подпис на титуляра
Физически лица:
От име на лицето/титуляр на квалифициран/универсален електронен подпис:
…………………………………………………………………………………………….
ЕГН:

Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………………….
Юридически лица:
Име на фирмата::
…………………………………………………………………………………………….
ЕИК/БУЛСТАТ
Трите имена на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за
квалифициран/универсален електронен подпис:
…………………………………………………………………………………………….
Заявявам, че ще подавам по електронен път, ще подписвам документи и ще
ползвам електронните услуги, предоставяни от КРС, чрез следния
квалифициран/универсален електронен подпис:
Трите имена на физическото лице, изписани на латиница според удостоверението за
квалифициран/универсален електронен подпис:

…………………………………………………………………………………………….
Сериен номер на удостоверението за квалифициран/универсален електронен подпис:

…………………………………………………………………………………………….
Издадено от доставчик на удостоверителни услуги:

…………………………………………………………………………………………….
Заявявам, че ще използвам следните електронни административни услуги:
1. Всички електронни услуги, предоставяни от КРС;
2. Следните електронни услуги, предоставяни от КРС:
(при избор на опция 2 следва да се посочи поне една от посочените по-долу
възможности)

Електронни административни услуги по Закона за електронните съобщения
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вписване в публичния регистър на предприятията, уведомили Комисията за
регулиране на съобщенията за намеренията си да осъществяват обществени
електронни съобщения (регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните
съобщения).
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от
Закона за електронните съобщения.
Заличаване на предприятие, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от
Закона за електронните съобщения, по инициатива на предприятието.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър.
Предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър.
Временно спиране на действие на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
Изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
Издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - номера.
Предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс номера.
Изменение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - номера по чл. 116 от ЗЕС.
Изменение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – позиция на геостационарна орбита.
Изменение на срока на действие на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс.
Прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс.
Прекратяване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс.
Електронни административни услуги за радиолюбители

•
•
•
•
•
•
•

Провеждане на изпит за радиолюбител.
Издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител.
Преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители.
Издаване на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC).
Издаване на СЕРТ лицензия.
Определяне на опознавателен знак на радиолюбител.
Отказ за ползване на опознавателен знак на радиолюбител.

Електронни административни услуги по Закона за електронния документ и
електронния подпис
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регистрация на доставчик на удостоверителни услуги.
Електронни административни услуги по Закона за пощенските услуги
Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски
парични преводи.
Изменение или допълнение на индивидуална лицензия за извършване на
услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и/или за
извършване на пощенски парични преводи.
Изменение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски
парични преводи във връзка с промяна на идентификационни данни
Прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски
парични преводи.
Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите,
включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на
пощенски парични преводи по искане на пощенския оператор.
Вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални
пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.
Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори,
извършващи неуниверсални пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.
Промяна на данните от уведомлението за извършване на неуниверсални
пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.
Прекратяване извършването на неуниверсални пощенски услуги (НПУ)
Преустановяване дейността на оператор на неуниверсални пощенски услуги
(НПУ) по чл. 38, т. 1-3.

Електронни изявления на КРС във връзка с подадените документи ще приемам на
следния електронен адрес:
…………………………………………………………………………………………………
(посочването на електронен адрес е задължително)
Съгласие

С поставяне на отметка Вие декларирате доброволното си съгласие за ползването на
Вашите лични данни от КРС.

дата:............................

подпис:............................

