
 65

VIII. СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
През 2003г. 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 в членското 
гласуване.  

Проведени допитвания и гласувания за 2003 г. и получени нови публикации са, както 
следва:  

Таблица 11 
 Брой обработени документи Брой процедури 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003
PE - Обществено допитване 197 17 40 21 10 16 
Vote – Гласуване 288 28 24 29 20 13 
OAP - Едностепенната процедура 301 84 93 38 27 16 
MV - Членско гласуване 31 92 77 17 25 18 
PUB - Седмично получаваните стандарти 1670 2461 1786 ежеседмично 

 
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 EN и ETS стандарти на ETSI бяха предложени на 
техническите комитети за въвеждането им за прилагане като български чрез признаване. С 
приоритет се въвеждаха хармонизирани стандарти, стандартите от списъка на Европейската 
комисия за електронни съобщителни мрежи и услуги (2002/С 331/04) и всички EN стандарти. 
Номерата и заглавията на български на тези стандарти са публикувани в информационния 
бюлетин на Българския институт по стандартизация (БИС).  

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 2003 г. броят на въведените стандарти е 1005. На практика като БДС са 
въведени почти всички EN стандарти, публикувани от ETSI.  

Представители на КРС изготвяха становища по проекти на БДС стандарти, разработени от 
външни организации за Агенция “РСИКТ” към МТС. 

При изготвяне в КРС на лицензии и наредби се проучиха голям брой стандарти и 
препоръки на ETSI и ITU за определяне на технически изисквания и параметри, които да се 
спазват от операторите по отношение на взаимното свързване на мрежите, линиите под наем, 
предоставянето на номерационен капацитет и качеството на услугите. 


