
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА  

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – НОМЕРА, 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ  

ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ  

И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ НЕЯ 

 

№ ............- ..................... /............. г. 

На основание ... от Закона за електронните съобщения и 

свое Решение №... от.... г., 
 Комисията за регулиране на съобщенията ИЗДАВА  

настоящото разрешение на 

„………………………..”…. 

регистриран/о/ по ф. д. №.......... /. ......на ......., 

със седалище и адрес на управление: 

гр................... , ул. ". ..... "№..., 

ЕИК... 

Разрешението се състои от: 
 

1. Условия за осъществяване на обществени електронни съобщения. 
 
2. Приложение 1 - Предоставен ресурс – номера и адреси  
 
3. Приложение 2 - Размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………. 

 
(…………………………………….) 

 
 



„ име на предприятието" № на разрешението 
 

На основание... от Закона за електронните съобщения и свое Решение №... от.... г., Комисията за 
регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "КОМИСИЯТА", 

ИЗДАВА на 

". ................................." ............ , регистриран/о/ по ф. д. № ........... /..... г. на .......................  съд, със седалище 
и адрес на управление: гр........ , ЕИК………………………….., наричано по-нататък "ПРЕДПРИЯТИЕТО" 

разрешение № .................- ......... от ...............г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения, чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на услуги чрез нея, наричано по-нататък 
"РАЗРЕШЕНИЕТО" при следните: 

УСЛОВИЯ 

1.  РАЗРЕШЕНИЕТО ДАВА ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Да ползва индивидуално определен ограничен ресурс – номера, посочен в Приложение 1, за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на достъп до услугата: „комутируем 
достъп до Интернет” на територията на Република България. 

1.2. Да ползва индивидуално определения ограничен ресурс – номера за срок до …………… (не 
повече от 20 (двадесет) години считано от хх. хх. 200х г.) 

2. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

2.1. Да осигури използване на индивидуално определения ресурс – номера, като предоставя достъп 
до услугата „комутируем достъп до Интернет” на територията на Република България. 

2.2. Да не допуска използването на предоставените с разрешението номера не по предназначение 
или в несъответствие със структурата и формата определени в наредбата по чл.137 от ЗЕС. 

2.3. Да заплаща такси за предоставяне и ползване на индивидуално определения ресурс номера по 
т. 1.1 в размер и срокове, посочени в Приложение 2. 

2.4. При необходимост да осигурява възможност за ползване на ограничения ресурс - номера в 
МРЕЖАТА по т. 2.1. при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, при въвеждане 
на режим "военно положение", режим "положение на война" или на режим "извънредно 
положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

2.5. Да започне да осъществява дейност по разрешението в срок от 6 месеца от датата на 
издаването му. 
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„ име на предприятието" № на разрешението 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРЕДОСТАВЕНИ НОМЕРА 

 
 

Номера за достъп до услугата 
„комутируем достъп до Интернет” 
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„ име на предприятието" № на разрешението 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ 
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