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IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  
 

КРС участва 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 е 
българската регулаторна система да се доближи  максимално до регулаторната система 
на страните от ЕС като част от процеса, в който административните, правните, 
техническите и регулаторни процедури у нас се хармонизират със законите и правилата 
в Европейския съюз.  
 

1. Международно сътрудничество 
 

През 2005 г. КРС и представители от администрацията са участвали в редица  
международни съвещания и семинари, на първо място в съвещанията на Групата на 
независимите регулатори и Групата на Европейските регулатори, както и в техни 
работни структури, както и на заседанията на Комитета по комуникации към 
Европейската Комисия. 

Комисията активно присъства и в пленарните заседания на СЕРТ, в съвещанията 
на комитетите (CERP и ECC) към СЕРТ, както и в работните групи към тях. С интерес 
бе проследена Генералната асамблея на ETSI (Франция). 

По линия на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) КРС участва в 
семинар по “Радиомониторинг и управление на спектъра” (гр. Скопие, Македония), 
както и на срещата в. Единбург, Великобритания, на тема „Регулиране от следващо 
поколение”.  

КРС се включи и в срещите на НАТО (гр. Брюксел, Белгия) и „цивилни/военни” 
(CEPT/ECC/civil/military), (гр.Талин, Естония), многостранната среща в Киев, Украйна, 
както и някои регионални прояви. Посетени по изрична покана бяха регулаторите на 
Франция и Испания.  

Комисията участва и на Шестия годишен Световен симпозиум на регулаторите в 
Хамамет, Тунис, в Третата годишна среща на Франкофонската мрежа по регулиране на 
далекосъобщенията (FRATEL) в Париж, Франция, както и в семинар на FRATEL в град 
Нуакшот, Мавритания. 
 

През годината КРС бе домакин на: 
- разговор за планиране на цифрова телевизия (с гръцкия регулатор); 
- многостранна среща на балканските регулатори за планиране на цифровото 

радиоразпръскване; 
- семинар по взаимно свързване на мрежите на пощенските оператори по линия 

на  TAIEX. 
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2. Проекти и програми, финансирани от предприсъединителните 
фондове на Европейския Съюз  
Чрез тях се осигурява подкрепа на администрацията в областта на съобщенията, при 
съобразяване на Европейските правни и регулаторни норми, като се отчита и 
конвергенцията между технологиите.  

-    Изпълнен бе 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. Институционален партньор бе 
Държавният секретариат по телекомуникации и информационно общество към 
Министерство на индустрията, туризма и търговията в сътрудничество с Комисия по 
пазара на телекомуникациите на Испания. Продължителността на контракта бе 12 
месеца при бюджет по ФАР  600 000  евро и национално съфинансиране 40 000 евро. 
Изпълнението на контракта протече в 3 фази по дейности като правно регулиране, 
пазарно регулиране, лицензиране и честотно планиране, мониторинг на честотния 
спектър. Резултатите най-общо са доклади по проучвателните посещения, резюмиращи 
дискусиите, наблюденията и подкрепящи допълнителни материали,  както и обучаващи 
материали, предложения, проекти на правни документи, стратегии, критерии, 
процедури, алгоритми и т.н. Предложените методи по изпълнението на дейностите 
(общо 37) и ресурсите са със сериозен принос при постигането на целите на проекта - 
да се повиши капацитетът на КРС в регулирането и контрола в условията на 
либерализиран телекомуникационен пазар. Контрактът приключи на 15.11.2005 г. и 
финалният доклад по него е одобрен от Делегацията на ЕК. 

-    КРС защити проектен фиш по пакета неразпределени средства 2004. Бе 
селектиран и институционален партньор, а именно - Държавният секретариат по 
телекомуникации и информационно общество към Министерство на индустрията, 
туризма и търговията на Испания. Проектът - BG2004/IB/TE/01/UE/TL "Регулаторни 
аспекти по въвеждането на новата генерация мрежи и въпроси по системната 
сигурност, свързани с електронния подпис" е с продължителност до 8 месеца при 
бюджет по ФАР 105 000  евро и национално съфинансиране  9 000 евро. Целта на 
проекта е развитие на ефективни регулаторни механизми, свързани с мрежите, 
базирани на нови технологии (NGN, VoIP) в съответствие с acquis и подобряване 
контролните и регулаторните функции на КРС, свързани с електронния документ, 
електронния подпис и системната сигурност. Той стартира през 2006 г. 

-    Във връзка с изпълнението на проектите по програма ФАР бяха подготвени и 
представени редовните 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.  

   

3. Международна координация  
Международната координация се извършва на базата на Радиорегламента на 

МСД (ITU) и европейските споразумения за различните радиослужби. В тази насока 
експерти на КРС имат принос за редица международни съгласувания, както и за 
поддържането на необходимата редовна кореспонденция.   
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