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МЕДИИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОЕКТ BG05SFOP001-1.010-0001 

Заключително информационно събитие, 15.12.2021 г. 

 

1. С европейско финансиране КРС разработи мобилно 
приложение, което пази от нежелан роуминг 

 

http://www.bta.bg/bg/c/IF/id/2537224nb 

http://www.eufunds.bg/
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2. КРС разработи мобилно приложение, което пази от нежелан 

роуминг 

 

 

https://www.24chasa.bg/novini/article/10508369  

http://www.eufunds.bg/
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3. НОВ ПРОЕКТ НА КРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

РЕГУЛИРАНЕ, КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

 

https://5gbg.bg/2021/12/nov-proekt-na-crc-za-podobrqvane-na-regulirane-kontrol-i-

administrativni-deinosti/  

http://www.eufunds.bg/
https://5gbg.bg/2021/12/nov-proekt-na-crc-za-podobrqvane-na-regulirane-kontrol-i-administrativni-deinosti/
https://5gbg.bg/2021/12/nov-proekt-na-crc-za-podobrqvane-na-regulirane-kontrol-i-administrativni-deinosti/
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Вестник 24 часа 
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Интернет страница на Комисията за регулиране на съобщенията, 

раздел „Новини“ 

 

 

 

 

 

https://crc.bg/bg/novini/1450/pressyob-sht-enie-po-proekt-izgra-zh-dane-i-razvitie-na-

informacionnite-sistemi-i-registri-na-krs-za-podobrqvane-na-dejnostite-po-regulirane-i-

kontrol-i-povi-sh-avane-na-ka-ch-estvoto-na-administrativnoto-obslu-zh-vane 

http://www.eufunds.bg/
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https://crc.bg/bg/novini/1455/pressyob-sht-enie-po-proekt-izgra-zh-dane-i-razvitie-na-

informacionnite-sistemi-i-registri-na-komisiqta-za-regulirane-na-syob-sht-eniqta-za-

podobrqvane-na-dejnostite-po-regulirane-i-kontrol-i-povi-sh-avane-na-ka-ch-estvoto-na-

administrativnoto-obslu-zh-vane 
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