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XIV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
1. Проекти и програми 
Регулирането на далекосъобщителния и на пощенския пазари в условията на пълна 

либерализация представлява сериозно предизвикателство и в тази връзка КРС разчита както на 
опита на международните институции и организации, на междуправителствените спогодби, така 
и на техническата помощ, осигурена по Програма PHARE на ЕС. 

През 2003 г. бяха разработени проектни фишове и технически задания, като допълнително 
КРС участва и в програмиране по PHARE (2004 - 2006) и ITU-D (2004 - 2007). 

Подписан бе договор за изграждане на “Управленска информационна система”/ 
“Management Information System” (национално съфинансиране) - компонента по проекта за 
институционално изграждане на КРС (BG0003.01).  

Комисията кандидатства за консултантски проект “Twinning Light” (институционално 
партньорство) BG/2001/IB/TE01-TLF – “Укрепване капацитета на КРС по пощенско регулиране” / 
“Strengthening the CRC capacity in postal regulation” с цел подпомагане регулирането и контрола 
на пощенския пазар, като документацията (Проектен фиш и Техническо задание) бе одобрена 
от Делегацията на ЕК. Последва процедура по набиране предложения по оценката им и 
контрактуването на проекта, приключила в края на месец ноември 2003 г.  

Проектен фиш за институционално партньорство в 4 основни направления – пазарно 
регулиране, правна регламентация, управление на спектъра и мониторинг – ”Институционално 
изграждане при КРС” / “Institutional Building at the CRC” (600 000 EUR, 12 мес.), бе разработен по 
ФМ 2002; същият през 2003 г. получи положително развитие с възможност за контрактуване 
през 2004 г. 

Периодичните 6-месечни доклади по участието на КРС в работата на съвместния 
подкомитет по мониторинг за сектор “Енергетика и телекомуникации” бяха подготвени и 
представени съобразно изискванията. 

Участие в програмиране по PHARE (2004 - 2006) 
Проекти по приоритети на КРС за периода 2004 - 2006 бяха разработени и подадени до 

Министерство на финансите като национален координатор на помощта, както следва:  
- проекти, свързани с внедряване на ефективен механизъм при регулиране на мрежи, 

базирани на нови технологии;  
- регулиране на сертификационните услуги;  
- проекти, свързани с въвеждане на нови технологии и развитие ефикасността на 

пазарното регулиране;  
- проекти, свързани с по-нататъшното развитие на националната система за мониторинг 

и контрол на спектъра. 

Участие в програмиране по ITU-D (2004 - 2007) 
Проекти, представени за одобрение в ITU-D, както следва:  
- проекти, свързани с нови технологии в радио- и телевизионното разпръскване; 
- проекти по системи за управление на спектъра. 
Други разработки (по силата на междуправителствени споразумения – Италия, Холандия):  
- проекти, свързани с нормативната база, стандартизация при избор на оператор и 

предварителен избор на оператор;  
- защита и информационна сигурност на мрежите, степен на регулиране; 
- развитие на системата по управление на спектъра и подготовка за присъединяване към 

Виенското/Берлинското споразумение;  
- тарифни принципи и др. 
 
2. Международни организации и сътрудничество 
В началото на годината експерти от администрацията на КРС подготвиха и представиха 

предварителен план за международната дейност на КРС.  
Комисията взе участие в работата на Комитета по комуникации (COCOM) както и на 

Комитета по радиочестотния спектър към Европейската комисия (Главна Дирекция 
“Информационно общество”), създадени в съответствие с новата регулаторна рамка в областта 
на електронните комуникации, в сила от 24 април 2002 г., със статут на наблюдател. 



 77

През 2003 г. КРС направи постъпки за приемането й като пълноправен член на Групата на 
независимите регулатори (Independent Regulators Group (IRG)) и участва в пленарните й 
съвещания. Предстои българският регулатор да бъде приет като пълноправен член през 2004 г. 
В рамките на новата инициатива за сътрудничество на IRG със страните от Югоизточна Европа 
КРС взе участие в Първото съвместно заседание на IRG заедно с регулаторните органи на 
Турция и Румъния на 3 октомври 2003 г. в Атина, Гърция.  

КРС участва със статут на наблюдател на съвещания на Групата на Европейските 
регулатори (European Regulators Group (ERG)). 

Окончателно бе потвърдено секторното членство на КРС в Сектор “Развитие” към 
Международния съюз по далекосъобщенията (ITU-D) на сесията на Съвета на ITU през май 
2003 г.  

КРС участва в ITU-BDT Семинар по развитие на мрежите, проведен през периода 21 - 24 
януари, 2003 г. в София. Комисията си включи в инициативата на Бюрото по развитие на 
далекосъобщенията към ITU за диалог он-лайн между регулаторите в световен мащаб с 
наименованието Global Regulator’s Exchange G-REX. Бе предоставена парола за достъп, чрез 
която КРС може да взема участие във форуми и виртуални конференции, да ползва архиви, да 
изпраща отговори, коментари, да поставя въпроси или да предоставя съответни материали.  

Опита на българския регулатор в областта на регулаторните принципи за осигуряване на 
универсален достъп бе представен на 4-тия Световен симпозиум на регулаторите (GSR) през 
месец декември 2003 г. в Женева.  

Комисията взе участие в Срещата на върха по въпросите на информационното общество 
(WSIS) през месец декември 2003 г., Женева, Швейцария, където КРС изпрати предварително 
своята официална позиция за общото изявление пред Срещата на върха. Целта на изявлението 
бе обединяване около становището за ключовата роля на националните регулаторни органи за 
насърчаването на универсалния достъп до информационните и комуникационните технологии. 

Представители на КРС взеха участие в проекта за изграждането на регионален Център за 
усъвършенстване, както и в първото регионално заседание за Европа и страните от ОНД, 
проведено в Солун, Гърция през февруари 2003 г.  

КРС участва в годишното заседание за 2003 г. на Проучвателна група 1 към Сектора по 
развитие на Международния съюз по далекосъобщения, което се проведе през септември 
2003 г. в Женева. 

Експерти на комисията участваха в работата на органите на Всемирния Пощенски Съюз 
съвместно с представители на другите институции от пощенската администрация на Република 
България, както и в семинара по регулиране и универсална пощенска услуга за страните от 
Балканския регион, организиран от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз в 
София през ноември 2003 г. 

КРС бе домакин на заседание на ЕСС-РТ3 през септември 2003 г. в София. 
Експерти на комисията взеха участие в пленарни съвещания на Европейския Комитет по 

пощенска регулация (CERP) през май 2003 г. във Виена, Австрия и през ноември, 2003 г. в 
Букурещ, Румъния. 

Представители на КРС взеха участие в Първото учредително заседание на Мрежата на 
регулаторните органи по далекосъобщенията от държавите-членки на Франкофонията, провело 
се през октомври 2003 г. в Бамако, Мали, където бяха приети Харта и План за действие на 
мрежата. 

Двустранно сътрудничество 
По линия на SETA през септември 2003 г. в София се проведе семинар по въпросите на 

радиочестотния спектър, а в началото на октомври 2003 г. в Тирана, Албания, представители на 
КРС взеха участие в семинар по въпросите на конкуренцията на далекосъобщителните пазари. 

Актуализирана бе работната програма за сътрудничество с регулатора на Турция, както и 
на работната група по пощи и далекосъобщения в рамките на смесената българо-турска 
комисия по транспорт. 

Инициирани бяха споразумения за двустранно сътрудничество с други държави – Италия 
(AGCOM) и Франция (ART). 
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3. Международна координация и нотификация 
Международната координация се извършва на базата на Радиорегламента на 

Международния съюз по далекосъобщения и европейските споразумения за различните 
радиослужби. След приключване на международната координация съгласуваните станции се 
регистрират в Международния честотен регистър на МСД.  

В тази насока КРС извърши следното:  
• В Международния честотен регистър са вписани 1381 български станции – 1377 

станции за телевизионно радиоразпръскване и 4 станции за звуково 
радиоразпръскване; 

• Направени са постъпки за международно съгласуване и координиране на 4 български 
УКВ-ЧМ станции, 27 български ТВ станции;  

• Чужди администрации са подали заявки за координирането на 45 УКВ-ЧМ станции, 481 
ТВ станции и 4 земни станции;  

• Периодично са обработвани и двуседмичните циркулярни писма за наземните и 
космически служби на Бюрото по радиосъобщения към МСД; 

• Продължи обслужването на българската заявка за извънпланова спътникова система 
BULSAT-BSS; 

• Поддържана е кореспонденция с EUTELSAT IGO; 
КРС поддържа и обновява база данни с получени документи от международни 

организации, отчети от международни командировки и електронна библиотека, с възможност за 
изготвяне на справки и достъп до наличната информация. 

 


