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VIII. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1. Оценяване на съответствието
Оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни
устройства и издаването на разрешителни за внос, производство и/или разпространение до
месец септември 2002 г. се извършваше въз основа на Наредба № 5, която въведе в страната
Директива 98/13 на Европейския съюз (ЕС).
Общият брой на издадените по тази наредба удостоверения за 2002 г. е 363, а общият
брой на издадените разрешителни – 130.
Паралелно с дейностите по издаване на удостоверения за одобрение на типа и
разрешителни започна работа по привеждане на нормативната база в съответствие с
Директива 99/5.
От 12 септември 2002 г. влязоха в сила изменения и допълнения на Закона за
далекосъобщенията (ЗД) (ДВ, бр. 120/2002 г.). и нова Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ,
бр. 79/2002 г.), отменяща Наредба № 5 (ДВ, бр. 9/2000 г.). Новата наредба бе издадена на
основание Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86/1999 г.). Чрез нея се
въведе посочената по-горе европейска директива и определените в нея съществени
изисквания, процедури за оценяване на съответствието и изисквания към органите за
оценяване на съответствието. Отпадна разрешителния режим и процедурата одобрение на
типа. Условията за пускането на пазара на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства се доближиха до тези в ЕС. Надзорът на пуснатите на пазара устройства бе
възложен на Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) съгласно
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Във връзка с прилагането на Наредбата
бе подготвен проект за решение на
Министерският съвет за приемане на списък на радиосъоръженията, за които има ограничения
за пускането на пазара и в действие съгласно чл. 29 от ЗД.
Тези промени до голяма степен хармонизираха нормативната база, засягаща
далекосъобщителните устройства с тази на ЕС, но има и някои нерешени въпроси.
Възникна необходимостта да се даде възможност на КРС като регулаторен орган, да
ограничава пускането на пазара на радиосъоръжения, които предизвикват или могат да
предизвикат радиосмущения на съществуващи или планирани услуги. Това би съответствало
на практиката в страните членки на ЕС. Наред с това списъкът на радиосъоръженията, за
които има ограничения за пускането на пазара и в действие следва да се замени със списък,
въвеждащ класовете устройства, определени с решение 2000/299/ЕС на ЕС.
Очаква се тези несъответствия с европейското законодателство да бъдат премахнати с
приемането на новия Закон за далекосъобщенията.
2. Стандартизация
Успешно се изпълняваха функциите на Национална стандартизационна организация
(НСО) на ETSI за България. Чрез Интернет страницата си, КРС организира обществено
допитване по проекти на европейски стандарти ЕN и участва и в членското гласуване.
Проведени допитвания и гласувания за 2002 година и получени нови публикации са както
следва:
Таблица 16
Брой обработени
Брой процедури
документи
PE - Обществено допитване
Vote – Гласуване
OAP - Едностепенната процедура
MV - Членско гласуване
PUB - Седмично получаваните стандарти

2001
197
288
301
31
1670

2002
17
28
84
92
2461

2001
2002
21
10
29
20
38
27
17
25
ежеседмично
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Специалисти от КРС участваха в дейността на Техническия комитет за стандартизация
(TK) 57 “Информационни и комуникационни технологии” и ТК 47 “Радиосъобщителни системи и
радиосъоръжения”. Подготвените списъци на хармонизирани стандарти с Директива 99/5 бяха
предложени в ТК 47 за въвеждането им за прилагане като български стандарти. В последствие
бяха публикувани в информационния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и
метрология /ДАСМ/. С цел актуализиране на тези списъци се следяха решенията и списъците
на ЕК и работата на ETSI и периодично се изготвяха предложения до ТК за въвеждане на
стандарти като български.
Периодично в базата данни на ETSI (European Telecommunications Standards Institute) се
въвеждаше информация за публикуваните национални стандарти, с които са въведени
стандарти на ETSI. За 2002 година техния брой е 308.
С оглед предстоящото либерализиране на пазара и възможността услугите предоставяни
от оператор на далекосъобщителна мрежа да се ползват от абонати на други мрежи, се
следеше за прилагането на въведени у нас европейски и международни стандарти при
експлоатацията на далекосъобщителните мрежи.
При разглеждане в КРС на въпроси, относно взаимното свързване на мрежите,
предоставянето на номерационен капацитет и качеството на услугите се проучиха голям брой
стандарти и препоръки на ETSI и ITU за определяне на технически изисквания и параметри,
които да се спазват от операторите.
Предвижда се през следващата година КРС да предложи за въвеждане като български,
стандартите и спецификациите от списъка на Европейската комисия за електронни
комуникационни мрежи и услуги (2002/С 331/04).
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