
Списък 
на електронните административни услуги на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), които 

ще се предоставят след реализацията на проекта 
„Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС, във връзка с разработване 

на приложно програмно осигуряване за уведомителната, разрешителната, лицензионната и 
регистрационна дейности с цел предоставяне на комплексни административни услуги по електронен 

път на гражданите и бизнеса” по ОПАК 
 

I. Административни услуги по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

Уведомления 
 

Наименование на административната услуга Правно основание 
1. 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). 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

2. Издаване на удостоверение за вписване в 
регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за 
електронните съобщения. 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

3. Заличаване на предприятие, което е вписано 
в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за 
електронните съобщения, по инициатива на 
предприятието.  

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

4. Заличаване на предприятие, което е вписано 
в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за 
електронните съобщения, по инициатива на 
Комисията за регулиране на съобщенията . 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

 
Индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър  

 
Наименование на административната услуга Правно основание 
5. Издаване на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър: 
• след подаване на заявление; 
• след проведен конкурс или търг; 
• след проведен конкурс от СЕМ по реда на 

ЗРТ за издаване на лицензия за радио –и/или 
телевизионна дейност за наземно аналогово 
радиоразпръскване. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

6. Предоставяне на допълнителен 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

7. Временно спиране на действие на 
разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър.  

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

8. Изменение и/или допълнение на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър: 
• след подаване на заявление; 
• след решение на СЕМ за изменение на 

лицензията за радио - и/или телевизионна дейност. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

9. Издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 



Индивидуално определен ограничен ресурс - номера 
 

Наименование на административната 
услуга 

Правно основание 

10. Издаване на разрешение за ползване 
на индивидуално определен 
ограничен ресурс - номера. 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
Наредба № 1 от 22/07/2010 г. 

11. Предоставяне на допълнителен 
индивидуално определен ограничен 
ресурс - номера. 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
Наредба № 1 от 22/07/2010 г.  
 

12. Изменение на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - номера по чл. 116 
от ЗЕС. 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
Наредба № 1 от 22/07/2010 г 
 

 
Индивидуално определен ограничен ресурс – позиция на геостационарна орбита  

 
Наименование на административната 

услуга 
Правно основание 

13. Изменение на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – позиция на 
геостационарна орбита 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

 
Услуги свързани с предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс (ИООР) 

по ЗЕС 
 

Наименование на административната услуга Правно основание 
14. Изменение на срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс  

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

15.  Изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
по инициатива на Комисията за регулиране 
на съобщенията (КРС)    

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

16. Прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
• след подаване на заявление; 
• след решение на СЕМ за прехвърляне на 

лицензията за радио - и/или телевизионна дейност. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 

17. Прекратяване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
• след заявление (мотивирано искане); 
• след решение на СЕМ за прекратяване 

или отнемане на лицензията за радио - и/или 
телевизионна дейност. 

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

18. Отнемане на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс.  

Закон за електронните съобщения 
(ЗЕС) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Радиолюбители 
 

Наименование на административната услуга Правно основание 
19. Провеждане на изпит за радиолюбител. Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
20. Издаване на разрешително за 

правоспособност на радиолюбител.  
Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 

21. Преиздаване на документ за 
правоспособност на радиолюбители.  

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 

22. Издаване на хармонизирано 
радиолюбителско свидетелство (HAREC). 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
 

23. Издаване на СЕРТ лицензия. Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 
24. Определяне на опознавателен знак на 

радиолюбител. 
Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 

25. Отказ за ползване на опознавателен знак на 
радиолюбител. 

Закон за електронните съобщения (ЗЕС) 

 
 
 

II. Административни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) 
 

Наименование на административната услуга Правно основание 
26. Регистрация на доставчик на удостоверителни 
услуги 

ЗЕДЕП 

 
 

III. Административни услуги по закона за пощенските услуги (ЗПУ) 
 

Наименование на административната услуга Правно основание 
27. Издаване на индивидуална лицензия за 
извършване на услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга и/или за 
извършване на пощенски парични преводи  

услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона 
за пощенските услуги (ЗПУ) 

28. 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  

услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона 
за пощенските услуги (ЗПУ) 

29. 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. 

услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона 
за пощенските услуги (ЗПУ) 

30. Прехвърляне на индивидуална лицензия за 
извършване на услугите, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга и/или за 
извършване на пощенски парични преводи  

услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона 
за пощенските услуги (ЗПУ) 

31. 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  

услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона 
за пощенските услуги (ЗПУ) 

32. Вписване в публичния регистър за оператори, 
извършващи неуниверсални пощенски услуги (НПУ) 
по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ .  

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

33. Издаване на удостоверение за вписване в 
публичния регистър за оператори, извършващи 
неуниверсални пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 
1-3 от ЗПУ 

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

34. Промяна на данните от уведомлението за 
извършване на неуниверсални пощенски услуги 

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 



Наименование на административната услуга Правно основание 
(НПУ) по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ 
35. Прекратяване извършването на неуниверсални 
пощенски услуги (НПУ)   

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

36.  Изменения, допълнения, временно спиране или 
предсрочно прекратяване на индивидуалните 
лицензии извършени едностранно от Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС) 

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

37. Предсрочно прекратяване на индивидуална 
лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 
и/или 3 от ЗПУ едностранно от КРС  

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

38. Отнемане на индивидуална лицензия за 
извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от 
ЗПУ 

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 

39. Преустановяване дейността на оператор на 
неуниверсални пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 
1-3 

Закон за пощенските услуги (ЗПУ) 
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