Попълва се служебно:

До
Председателя
на Комисията
за регулиране
на съобщенията

ЗАЯВЛЕНИЕ
за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения от
любителска радиослужба

Вх. №
Дата

Заявител* (три имена/наименование на радиоклуб):

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / Инициал:

*Ако лицето е под 14 г., заявлението се подава от името на родител/настойник, като трите имена и ЕГН на лицето под 14 г. се посочват в "Допълнителна информация"

Постоянен АДРЕС (по лична карта/седалище и адрес на управление на радиоклуб):
п.к.

гр./с.

област

ж.к., ул., бл., вх., ап.:

ДАННИ за контакт с КРС:
Адрес (попълва се, само ако е различен от постоянния адрес):
п.к.

гр./с.

област

ж.к., ул., бл., вх., ап.:

тел.:

e-mail:

Господин Председател,
Заявявам, че желая:
да ми бъде издадено разрешително за правоспособност на радиолюбител и да се явя на изпит на:
да ми бъде предоставен опознавателен знак:
личен, по възможност от следните комбинации: 1.

2.

3.

4.

клубен (моля попълнете Приложение № 1)
автоматична стационарна радиостанция (моля попълнете Приложение № 1)

ЗАЯВЛЕНИЕ за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

временен (моля попълнете Приложение № 2)
слушателски

да ми бъде преиздадено разрешително за правоспособност на радиолюбител, на основание (моля посочете причина):

да ми бъде издаден документ на чужд език:
СЕPT лицензия
HAREC (хармонизирано радиолюбителско свидетелство)
моля попълнете на латиница:
1. Три имена:
2. Адрес по лична карта:
При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС.
Вид платежен документ:
Приходен
касов ордер

Платежно
нареждане

Дата на издаване:
Друг (моля
посочете):

Всички такси се заплащат по банкова сметка IBAN BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код БНБ BNBG BGSD, гр. София, пл. "Княз Александър Първи" № 1
или в брой в касата на КРС.
Комисия за регулиране на съобщенията, 1000 София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, Тел.: +359 2/9492 723, Факс: +359 2/9870 695, www.crc.bg

(1-2)

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Технически данни на радиосъоръжението - в случай на клубна или автоматична радиостанция (Приложение № 1).
Допълнителни данни при заявен временен знак (Приложение № 2).
Копие на разрешително за правоспособност на радиолюбител (свидетелство) или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC)
- изисква се, когато документът не е издаден от КРС.
Писмено съгласие на родител или попечител - за лица от 14 до 18 години.
Други приложения (моля опишете):

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ:
Лично на място в КРС от звеното за административно обслужване.
Чрез "Български пощи" ЕАД на точен адрес:
като изразявам съгласието си документите да бъдат пренасяни за служебни цели. В този случай такси за пощенската услуга не се дължат.

Чрез курирерската служба на "Български пощи" ЕАД на точен адрес:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му - за вътрешни пощенски пратки, а за международни
пратки - след предплащане на цената за пощенски услуги от заявителя към КРС.
Чрез пощенски оператор:

, вписан в публичните регистри на КРС на точен адрес:
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, като декларирам, че пощенските разходи
са за моя сметка, платими при получаването му - за вътрешни пощенски пратки, а за международни пратки - след предплащане на цената за
пощенски услуги от заявителя към КРС.
електронно (за предоставяне на опознавателен знак, издаване на CEPT лицензия и HAREC свидетелство).

Информацията за обработването на лични данни от страна на КРС е публикувана в Политиката за защита на личните данни в контекста
на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съощенията, на договорни отношения с комисията и на
изпълнение на правомощията на комисията, публикувана на интернет страницата на КРС.

ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава на български език.
Дата:

ЗАЯВИТЕЛ:
трите имена

подпис
(2-2)

