IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

През годината КРС участваше в работата на основните международни
организации и институции (Международен Съюз по Далекосъобщения (ITU), Всемирен
пощенски съюз (UPU), Конференция на Европейските Пощенски и далекосъобщителни
Администрации (CEPT), Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията
(ETSI), Европейска комисия), занимаващи се с въпросите на далекосъобщителния и
пощенския сектори, както и в редица международни проекти и програми. Крайната цел
бе българската регулаторна система да се доближи максимално до страните от ЕС
като част от процеса на хармонизиране на административните, правните, техническите
и регулаторни процедури, прилагани в България, с тези на ЕС.
КРС и представители от администрацията
международни съвещания и семинари, както следва:

взеха

участие

в

редица

В съвещанията на Групата на независимите регулатори и Групата на
Европейските регулатори, на Комитета по комуникации към Европейската Комисия;
В пленарните заседания на комитетите към СЕРТ, както и в работните групи
към тях;
На ХХІІІ конгрес на Всемирния пощенски съюз в Букурещ, Румъния.
По линия на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), представители на
КРС участвахаи в семинара на Центъра за усъвършенстване на ITU-D и INA
“Мониторинг на спектъра – измервания и техники” (Скопие, Македония); семинара на
Центъра за усъвършенстване (СоЕ) на ITU-D “Мониторинг на радиочестотния спектър”
(Киев, Украйна); семинара на тема “Прилагане на управление на спектъра –
инженеринг на спектъра и автоматизирано управление на спектъра”, организиран от
СоЕ на ITU-D със съдействието на Нов български университет (София); регионалния
семинар на ITU-D, посветен на подготовката на Регионалната радио конференция на
ITU за планиране на цифрова телевизия през 2006 г. (Москва, Русия).
Представители на Комисията присъстваха и на Петия годишен Световен
симпозиум на регулаторите в Женева, Швейцария, както и във Втората годишна среща
на Франкофонската мрежа по регулиране на далекосъобщенията (FRATEL), град Фес,
Мароко.
През тази година КРС беше домакин на следните прояви с международно
участие:
Семинар “Ценово моделиране за КРС и българските оператори”, при участие и
на представители от БТК АД, “МОБИЛТЕЛ” АД и “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД,
проведен от белгийската консултантска фирма “Бюро Ван Дайк” в София;
Съвещание на Проектен колектив 2 “Техническо регулиране и стандарти за
взаимно свързване” (PT 2 TRIS) на Европейския комитет по комуникации (ЕСС) към
Европейската конференция на пощенските и далекосъобщителни администрации
(СЕРТ);
Посещение на Делегация на Италианския регулаторен орган в Република
България и подписване на Съвместна декларация за двустранно сътрудничество
между AGCOM и КРС в рамките на двудневен семинар;
Съвещание на работната група към Пакта по стабилност. Инициативата eSEE
на Пакта за стабилност се занимава с въпроси на изграждането на информационното
общество, като се използва потенциала на информационните и комуникационните
технологии;
Семинар по електронна сигурност на Бюрото по развитие на Международния
съюз по далекосъобщения и INA;
Посещение на делегация от Националната агенция за регулиране на
далекосъобщенията на Кралство Мароко. На срещата бяха обсъдени възможностите за
установяване на двустранно сътрудничество между регулаторите на основата на бъдещо
споразумение.
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По покана на Гръцкия научноизследователски институт по телекомуникации и
информатика на Югоизточна Европа (INA), КРС се включи като един от партньорите по
проекта “Инициатива за информационна и далекосъобщителна съгласуваност в
Югоизточна Европа” (SEITCO) по програмата INTRREG IIIB CADSES на Европейския
съюз. На семинари, кръгли маси, конференции ще се поднася информация и ще се
помага решаването на актуални проблеми, стоящи пред регулаторите: въпроси на
взаимното свързване, политика на конкуренцията в Европейския съюз, управление на
познанията в далекосъобщенията и др.
Сключено бе споразумение за регулаторни информационни услуги между КРС и
белгийската консултантска фирма Cullen International SA, които ще бъдат ползвани от
КРС през 2005 г.
Проекти и програми, финансирани от пред присъединителни фондове на
Европейския Съюз.
Чрез проектите/програмите се осигурява подкрепа на администрацията при
създаване на вторичното законодателство в областта на телекомуникационните и
пощенски регулации в контекста на напълно либерализиран и либерализиращ се пазар,
при съобразяване на Европейските правни и регулаторни норми, за подобряване
нивото на техническа съоръженост при управление и мониторинг на радиочестотния
спектър, както и подготовка за “Next generation policy and regulation”, отчитайки
конвергенцията между технологиите.
Реализирани дейности:
Изпълнен бе краткосрочен контракт за институционално партньорство
(Twinning Light) BG2001/IB/TE01-TLF – Укрепване капацитета на КРС по
пощенско регулиране (Strengthening the CRC capacity in postal regulation);
Партньор по контракта бе “Главен Секретариат по регулиране на
пощенските услуги” при Министерство на развитието на Испания. Целите,
заложени в проекта, са постигнати, покрити са правните и икономически
аспекти при регулирането на пощенските услуги с оглед ефективно
прилагане на достиженията на Европейското законодателство в тази
област.
Стартира изпълнението на проект за институционално партньорство
(Twinning) BG2002/IB/TE01-UE - Институционално изграждане на КРС
(Institutional building at the CRC), разгърнат в 4 основни направления: пазарно
регулиране,
правна
регламентация,
управление
и
мониторинг
на
радиочестотния спектър.
Партньор на КРС е Министерство на индустрията, туризма и търговията (след
промените в Испания) - Държавен секретариат по телекомуникации и
информационно общество в сътрудничество с Комисия по пазара на
телекомуникации
на
Испания.
Контрактът стартира с предварителна фаза, след което започна същинското
изпълнение на дейностите по контракта, а финалната фаза предвижда оценка
на
постиженията
/
анализ
на
резултатите.
Периодът на изпълнение на контракта е 12 месеца, а средствата по програма
ФАР възлизат на 600 хил. евро.
КРС кандидатства и с проектен фиш по пакета неразпределени средства
2003/2004 “Технически аспекти на регулирането в телекомуникациите”, като
развитието/контрактуването се очаква през 2005 год.
- Във връзка с изпълнението на проектите по програма ФАР бяха подготвени и
представени регулярните 6-месечни доклади по участието на Комисията в
работата на съвместния подкомитет по мониторинг за сектор “Енергетика и
телекомуникации”, както и информация, свързана с провеждания ежемесечен
мониторинг за прогреса по проектите.
-
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Международната координация се извършва на базата на Радиорегламента на
МСД (ITU) и европейските споразумения за различните радиослужби.
В тази насока експертите на КРС работят по редица международни съгласувания и
поддържат изискващата се редовна кореспонденция.
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