Дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ

До
Kомисия за регулиране на съобщенията

за издаване на индивидуална
лицензия за извършване на услуги по
член 39, т. 2 и/или 3 от Закона за
пощенските услуги

ЗАЯВИТЕЛ (точно наименование на Заявителя съгласно
търговската регистрация):

Вид Заявител:
ЕООД
ООД
ЕАД
Други

АД
СД
ЕТ

Търговска марка:

ЕИК/БУЛСТАТ:
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
НА УПРАВЛЕНИЕ,
съгласно търговската
регистрация
Попълва се от еднолични търговци и юридически лица

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, по член 39 т. 2 и /или 3 от Закона за пощенските услуги

Приложение № 1 към протоколно решение № 2 от 02 март 2011 г.
Попълва се от
служебното лице
Вх. №
Рег. №

Община:

град
село

Област:

п.к.

ж.к.

ул.

№

бл.

ет.

ап.

Представлявано от (трите имена и длъжност):
1.

2.

3.

Тел.:

Факс:

e-mail:

Адрес за контакт:

Населено място:
град

Община:

село

п.к.
ж.к

ул.

Област:
№

бл.

ет.

ап.

Лице за контакт (трите имена):

тел.:

Попълва се от приносителя на
Заявлението

Населено място:

Факс:

e-mail:

Адрес:
п.к.

Населено място:
град

Община:

ж.к.

ул.

Област:
№

тел.:

факс:

Е-mail:

Трите имена и длъжност:

село

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
1000 София, ул. „Гурко” № 6, тел.: +359 2 949 24 18, www.crc.bg

бл.

ет.

ап.

Приложение № 1 към протоколно решение № 2 от 02 март 2011 г.
Уважаеми господин Председател,
Заявявам, че желая да ми бъде издадена индивидуална лицензия по реда на глава V, раздел I от Закона за
пощенските услуги (ЗПУ), за извършване на услуги по чл. 39 т. 2 и/или 3 от ЗПУ:

□ 1. Приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни
пощенски пратки
(чл.34, ал.1 ,т.1 от ЗПУ)

□ 2. Приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни
пощенски колети – до 20 кг
(чл.34, ал.1, т.2 от ЗПУ)

□ 3. Допълнителни услуги “препоръка”
и “обявена стойност”
(чл.34,ал.1,т.4 от ЗПУ)

□ 4. Всички услуги по чл.34 от ЗПУ

□ 5. Извършване на пощенски парични преводи
(чл.38, т.4 от ЗПУ)
Забележки: 1. Услугите по т. 3 не могат да бъдат извършвани самостоятелно;
2. Допълнителната услуга “препоръка” по т. 3 не може да бъде извършвана заедно с услугата по т. 2.
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за търговска регистрация;
2. Документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или държава
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. Описание на технологичния процес, който съдържа:
а. Предполагаема дата на започване на дейността и срока, за който ще бъдат извършвани услугите;
б. Описание на дейностите по приемане, обработване, пренасяне и доставяне на пощенските пратки;
в. Описание на дейностите по приемане, обработване, пренасяне и изплащане на пощенските парични преводи;
г. Мерки за осигуряване на конфиденциалност, охрана и опазване на пощенските парични средства;
д. План - схема на разположение на точките за достъп до пощенската мрежа.
4. Удостоверения от Националната агенция по приходите за липса на задължения;
5. Документ за платена такса за разглеждане на Заявлението;
6. Удостоверение, че Заявителят не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, както и че
не се намира в ликвидация;
7. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.

Задължавам се:
1. Да уведомя Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в случай на промяна на данните в Заявлението в 10-дневен срок от
извършване на промяната;
2. Да представя всички сведения, документи и проекти, които КРС ми поиска допълнително във връзка с лицензирането.

Забележка:
1. Заявлението се попълва четливо на български език в два екземпляра;
2. Приемат се Заявления, подадени в КРС или изпратени по пощата до КРС, София 1000, ул. “Гурко” № 6, като препоръчани
пратки с обратна разписка;
3. Когато Заявлението се подписва от лице, което не представлява Заявителя по закон, задължително се прилага изрично
пълномощно, подписано и подпечатано от лицето/лицата, представляващо/и Заявителя по закон.

Познавам разпоредбите на Закона за пощенските услуги и се задължавам да ги спазвам.
Подпис и печат:
Дата:
ЗАЯВИТЕЛ:
(съгласно търговската регистрация)
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