XII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
СЪДЪРЖАНИЕ
1.

Европейска интеграция

2.

Международни организации в далекосъобщенията

3.

Двустранно сътрудничество

4.

Задгранични командировки

Планът за международна дейност на ДКД включва разделите
“Европейска
интеграция”,
“Международни
организации
в
далекосъобщенията” и “Двустранно сътрудничество”.
1. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ (Европейска Комисия (ЕК), Съвет на
Европа, Делегация на ЕК в България)
Във връзка с поетите от България ангажименти по присъединяването
към ЕС, в страната протича процес на хармонизиране на практиките,
правилата, процедурите и националното законодателство с тези на ЕС.
Преработен бе фишът по проекта за институционално изграждане на
ДКД по Национална програма ФАР 2000 съгласно изискванията на ЦЗФД
на МФ, Делегацията на ЕК в България и ЕК в Брюксел. Работата по
проекта продължи и чрез съвместна дейност със съответните звена от
МТС и Министерството на външните работи.
ДКД продължи своята работа по координирането и същинското
изработване на позиции по отчетите за достигнатото при годишните
прегледи по хармонограмата, при изработването на NPP и NPAA и
преговорната позиция за напредъка на България, както и в работата на
комитета по ONP.
2. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
(Международен Съюз по Далекосъобщения (ITU), Конференция на
Европейските Пощенски и Далекосъобщителни Администрации (СЕРТ),
Европейският институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)):
•

Експерти на ДКД следяха за нови програми и проекти,
инициирани от международни организации, които
работят
по
проблеми
на
далекосъобщенията
(регулиране, технологичното развитие и обучение на
кадри).

•

Представени бяха: докладна записка с описание на
работните групи на ETSI, ITU и СЕРТ; предложение как
да се работи с тези групи, механизъм за изработване
на позиции и задаване на предложения за
командировки и механизъм, с който се отчитат
постигнатите резултати.

•

ITU: участие в Третия форум по политика в
далекосъобщенията, организиран от Генералния
секретариат на ITU; участие в семинар и в Глобалния
симпозиум на регулаторите, организирани от ITU-D;
подготвени и изпратени отговори на обобщения
въпросник “Регулаторен преглед 2001”. Служители на
ДКД участвуваха в работата на Изследователски групи
4 и 9 на ITU-R, както и в семинари, организирани от
ITU-R и ITU-D.

•

СЕРТ (ECTRA/ERC): за периода са изработени два
анализа за степента на приложимост на Решенията на
ERC на територията на България (120 решения за 10годишен период). Организирано бе участие в работните
групи на ERC и участие на ДКД в работните групи APRII
и TRIS на ECTRA. Експерти следяха работата на
пленарните съвещания и подготвяха доклади по
основни процеси, в които ДКД участва – OSS, CSI,
Виенското споразумение, както и процесите на
преструктуриране на СЕРТ.

•

Служители на ДКД подготвиха и представиха
проучване за европейския и световния опит и практика
за стандарта за мобилни комуникации TETRA, както и
за цифровото радиоразпръскване DAB.

•

Организирана бе среща и представяне на NOKIA във
връзка с възможностите на системата TETRA.

3. ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Контактите със съседните на България страни са най-вече за решаване
на регионални проблеми по координирането на радио- и телевизионно
разпръскване, неподвижни и подвижни земни и спътникови мрежи,
съгласуване на НЧП за ефективно използуване на РС от различните
видове служби, както и за въпроси, свързани със спазване на ЕМС.
•

Организирано бе посещение на високопоставени представители
от турската администрация в България. Получи се и покана от
турската страна за посещение в Турция на високопоставени наши
представители, както и подписване на двустранен протокол за
сътрудничество.

•

Извършена бе значителна работа по организиране на среща у нас
на високопоставени представители от регулаторните органи на
страните от Балканския полуостров. Получиха се официални
потвърждения със заявен интерес за участие в такава среща от
пет балкански страни. Срещата беше отложена поради очакваното
преструктуриране на ДКД във връзка с промяната на ЗД.

•

Организирано бе посещението на председателя на ДКД в Гърция
и негова среща с високопоставени представители на гръцкия
регулатор.

•

Текущо през разглеждания период се осигуряваше подготовката
на международни срещи и симултантен превод при провеждането
им.

4. ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ
На заседание на ДКД в началото на годината бяха разгледани:

•

принципи за командироване в чужбина (Принципи при планиране
на международната дейност и задграничните командировки,
Принципи при осъществяване на международната дейност и
задграничните командировки).

•

план за международните командировки.

•

форми за докладна записка за командировка в чужбина и отчетен
доклад от командировката.

При изготвянето на плана за международната дейност бе отчетена
необходимостта от участие на Комисията в работата на основните
международни организации от далекосъобщителния сектор с цел
максимално сближаване на българската регулаторна система в
далекосъобщенията и регулаторните системи на европейските страни,
особено на страните от ЕС. Това е част от процеса на хармонизиране на
българските административни, технически и регулаторни процедури с
прилаганите в ЕС. Получен бе достъп до съответни бази данни и
работни документи и право на участие в работни групи. Международните
организации и институции бяха уведомени за лицата, представляващи
ДКД, респ. България в тези организации, работни групи, комитети и
подкомитети.
През 2001 г. бяха планирани 68 командировки и реализирани 34.
Допълнително, извън първоначалния план, са осъществени още 10
командировки. Разпределението им по организации е следното: СЕРТ –
18, ITU – 9, EC и CE – 10, ETSI – 1, други – 6.

