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Х.  МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
1. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ  

 
България бързо хармонизира практиките, правилата, процедурите 

и националното законодателство с тези на ЕС. Нашата страна е 
кандидат, а не член  на ЕО, затова участието на ДКД в различните 
комитети и работни групи на Европейската комисия (ЕК) е ограничено. 
През 2000 год. работата на Комисията със структурите на ЕК беше, 
основно, с Главна дирекция �Разширяване� (работеща по проблеми по 
присъединяването на страните кандидати за ЕС), Главна дирекция 
�Информационно общество� (по проблеми, свързани с 
далекосъобщенията и използуването на радиочестотния спектър) и 
Главна дирекция �Промишленост� (по проблеми, свързани с 
радиосъоръженията и крайните устройства). 
 

През годината ДКД, съвместно с МТС, работеше с Главна 
дирекция �Разширяване� на ЕК за определяне на краткосрочните и 
средносрочни приоритети по Националната програма за приемане 
достоянията на общността, отчитане на работата по тях и цялостното им 
изпълнение. Съвместно с МТС служители на Комисията подаваха 
информация за редовните доклади за България и помагаха да се 
формира мнението на ЕК за постигнатия напредък в подготовката за 
членство в ЕС. Представители на ДКД участвуваха и в редовните срещи 
в София с пълномощници на ЕК (два пъти годишно), след което се 
публикуваше доклад с оценка за напредъка на България по пътя към ЕС. 
 

В края на 1999 г. ДКД започна подготовката за кандидатстване 
пред Главна дирекция �Информационно общество� с проект по линия на 
програма ФАР. След като разработи и съгласува необходимата 
документация в рамките на ДКД и делегацията на ЕК в София, в 
началото на лятото на 2000 год. проектът за институционно изграждане 
на Комисията получи одобрение от ЕК и бе заложен в Националната 
програма ФАР 2000. Този проект, по който ще се работи през 2001 � 
2003 г. със съдействието на експерти от страни � членки на ЕО, цели 
ДКД да се превърне в модерен, ефикасен, ефективен и работещ 
национален регулаторен орган в съответствие с acquis communautaire и 
българското законодателство. Представители на Комисията участвуваха 
в семинар �Борба за честоти� през февруари в Брюксел и в 
конференцията �Информационно общество� на европейските министри 
във Варшава през април. 
 

ДКД работи с Главна дирекция �Промишленост� на ЕК главно чрез 
новосъздадения от ЕК Комитет за оценка на съответствието и надзор на 
пазара TCAM. ДКД получава материалите от TCAM във връзка с 
приложението на Директива 1999/5/ЕС относно радиоустройства и 
далекосъобщителни крайни устройства и взаимното признаване на 
тяхното съответствие. През 2001 г. се предвижда експерти на ДКД да се 
включат пряко в работа на Комитета. 



 
Към Съвета на Европа (СЕ) действат редица комитети и групи, но 

поради спецификата на разглежданите там въпроси през 2000 г ДКД 
(заедно с представители на НСРТ) участвуваше единствено в работата 
на постоянния комитет, работещ по проблемите на трансграничната 
телевизия T-TT Committee. 

 
2. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА 

 
Като отчита глобалния характер на далекосъобщенията, ДКД 

развива своите международни контакти така, че да може българската 
регулаторна система в сектора да бъде сравнима с европейските. За да 
постигне тази цел, през 2000 г. Комисията участвуваше активно в 
работата на основните международни организации по далекосъобщения. 
 
 

2.1. Международен съюз по далекосъобщения ITU 
 

ITU е международна организация с относително сложна структура: 
от една страна, заради задължения в областта на техническите и 
мрежовите проблеми, радиокомуникациите и развитието на 
далекосъобщенията, а от друга � поради сътрудничеството между 
обществения и частния сектор. ДКД е представена в ITU със статут на 
�свързана� (related) администрация. Като член на ITU Комисията 
получава цялата документация по електронен път, на CD-ROM и на 
хартиен носител от съответните сектори на ITU. 
 

• Сектор �Радиокомуникация�  ITU-R 
 

Дирекция �Управление на радиочестотния спектър� (УРЧС) на ДКД 
от началото на 2000 г. е направила постъпки за координация на 178 
български УКВ ЧМ станции и е получила одобрение за 42. Одобрени са и 
5 наши телевизионни станции. В същото време  са получени заявки от 
чужди администрации за координирането на 52 УКВ ЧМ станции (от 
Румъния, Украйна, Русия), като от тях са одобрени 47. Получени са и 10 
заявки за одобрение на телевизионни станции (от Румъния, Украйна, 
Русия и Молдова), от които са одобрени 7. През годината ДКД, 
съвместно с МТС и Научноизследователския институт по съобщенията 
(НИИС), извърши значителна дейност в съвместната работна група за 
подготовката и представянето на официалното становище на България 
по време на световната радиоконференция през май-юни. 
Председателят на ДКД участвува в работата на WRC 2000 в Истанбул. 
 

• Сектор �Стандартизация� ITU-T.  
 

За Световната асамблея по стандартизация, състояла се през 
септември в Монреал, ДКД, МТС, ДАСМ и БТК ЕАД създадоха през 
лятото работна група, която изработи официалното становище на 
нашата администрация по документите на тази асамблея. То бе  



представено там от българска делегация, водена от зам.-председателя 
на Комисията. 
 

• Сектор �Развитие� ITU-D 
 

ITU-D редовно организира световни конференции по развитие, на 
които страните-членки и секторните членове съгласуват стратегическите 
приоритети за политиката на развитие в сектора. В тази връзка ДКД 
участва активно в работата на регионалната среща на ITU-D  в София 
през  ноември  за подготовка на Световна конференция по развитие. 

 
 

2.2. Конференция на европейските пощенски и 
далекосъобщителни администрации СЕРТ 

 
Радиоконференциите на СЕРТ представляват най-висш форум, на 

който индустрията в радиокомуникациите и потребителите си дават 
среща с регулаторите от континента. Членът на ДКД г-н Добри Добрев 
взе участие в работата на 9-та конференция на СЕРТ в Лисабон. В 
рамките на СЕРТ действат три комитета: 
 

ДКД, в качеството си на регулаторен орган по въпросите на 
далекосъобщенията, взе участие в работата на два от трите комитети на 
СЕРТ � ERC и ECTRA, в работата на постоянно действащите  
Европейски офис по радиокомуникации ERO и Европейски офис по 
далекосъобщения ЕТО. 
 

2.2.1. Европейски комитет по радиокомуникации ERC  
 

ДКД дейно участвува  в  работните групи и проектните екипи на 
ERC за развитието на единна европейска позиция по въпроси на 
радиокомуникациите и честотната хармонизация. Служители от ДКД 
УЧАСТВАХА в дейността на. основните работни групи към ERC - по 
�Честотно управление�, �Инженеринг на спектъра� и �Радиорегулиране�. 
През 2000 г. Комисията бе представена на 12 от основните съвещания 
на тези групи, както и при някои работни срещи на проектните екипи към 
тези групи, занимаващи се със специфични проблеми, към които ДКД 
проявява интерес. 
 

2.2.2. Европейски комитет за регулации в 
далекосъобщенията ECTRA  

 
ДКД е член на ECTRA и по този начин се интегрира в процеса на 

вземане на регулаторни решения на европейско равнище, а също така 
получава информация, изготвена от структурите на ECTRA. Повечето 
задачи, изпълнявани от ЕТО, са проучвания от името на ЕК, за да се 
подпомага разработването на директиви и най-вече на Европейските 
директиви за съответствие. ДКД участвува в работата на ECTRA, което е 
важно за нашия стремеж към либерализация в далекосъобщенията � 
чрез подготовката на съответните промени в нормативната и 



законодателната рамка по пътя на България за присъединяване към ЕО. 
През 2000 г. служители на ДКД участвуваха в работата на 4 от 
съвещанията на ECTRA, представляващи интерес за работата на 
регулатора. 

 
 

2.3. Европейски институт за стандартизация в 
далекосъобщенията ETSI  

 
Решения в ETSI се вземат с консенсус, т.е., уважават се 

интересите на малцинството. Прилагат се две процедури, като може да 
се претегли всеки един глас. Едната процедура е с претеглено 
национално гласуване, където българската администрация има един 
глас и той е на ДКД. Другата процедура е индивидуално гласуване, 
където всички членове имат по един глас, пропорционално премерен 
към  техните годишни вноски. 

Във всяка от европейските страни-членки ETSI има за партньор т. 
нар. Национална стандартизационна организация (НСО), каквато в 
България е ДКД. В изпълнение на тази си роля ДКД редовно организира 
национално обществено допитване РЕ и гласуване OP и VOTE за 
проектите за европейски стандарти EN на ETSI. Комисията участва и в 
членското гласуване MV, на което се подлагат всички останали 
документи на ETSI.  
 

В табл. 27 са посочени данни за проведените през 2000 г. 
допитвания и гласувания, както и получените от ETSI публикувани 
новоприети документи PU: 

 
Таблица 27. Данни за дейността на ETSI 

Процедури PE VOTE OP MV PU 
Брой на процедурите 34 34 42 18 ежеседмично
Брой на 
обработените 
документи 

197 250 276 31 1670 

 
Изпълнявайки функциите си на НСО, ДКД получава и съхранява 

издаваните всяко тримесечие CD-ROM дискове с текстове на всички 
приети стандарти и други документи на ETSI. Г-н Андрей Андреев, член 
на ДКД, взе участие в най-висшия форум на ETSI - работата на 35-та и 
36-та генерални асамблеи през април и ноември 2000 г. 

 
3. ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Структурите, които са оторизирани за регулиране на 

далекосъобщенията в съседните страни, все още не са изградени 
(Македония, Югославия) или са новоизградени (Турция), поради което  
започнаха първоначални официални разговори за подготовка на срещи с 
регулаторите в рамките на двустранното сътрудничество. Проведоха се 
официални срещи  с високопоставени представители на  Румъния и 
Турция. Първоначалните контакти с ръководители на румънската и 



новосъздадената турска администрация се осъществиха по време на 
WRC�2000 в Истанбул, където бяха постигнати някои съвместни 
договорeности. Впоследствие г-н Иван Балтаджиев, член на ДКД, взе 
участие в работата на 14-та сесия на смесения междуправителствен 
Българо-турски комитет за икономическо и техническо сътрудничество, 
състояла се през ноември 2000 г. в Анкара. В резултат на това 
посещение е постигната принципна договореност за посещението на 
високопоставени представители от турската администрация в България 
през първото тримесечие на 2001 г., последвана от работа на експертно 
ниво. Паралелно през октомври от МТС бе подготвено първото 
заседание на смесената работна група �България � Румъния� по 
проблемите на стратегията, развитието, регулирането и експлоатацията 
в областта на далекосъобщенията. Впоследствие извършените във 
висшето ръководството на Румънската администрация промени 
забавиха процеса. По време на регионалния симпозиум на ITU-D в 
София бяха установени  контакти с представители на съответните 
министерства в Югославия и Македония, които проявяват интерес към 
българския опит във връзка с предстоящото изграждане на регулаторни 
органи в двете страни. Заради преговорите за приватизацията на БТК 
ЕАД през 2000 г. не бяха правени опити за срещи с гръцката 
администрация. 
 

Контактите с нашите съседни страни са насочени главно към 
решаването на въпроси, свързани с координирането на радио- и 
телевизионното разпръскване, фиксирани и спътникови служби и 
подвижни и земни подвижни служби, съгласуването на национални 
честотни планове за ефективно използуване на радиочестотния спектър 
от различните видове служби, както и въпроси, свързани с ЕМС. При 
тези срещи се разменя информация от взаимен интерес (размери и 
начини на определяне на различни такси при  далекосъобщителни 
дейности и др.).  
 

По покана на МТС през декември 2000 г. ДКД участва със свои 
експерти в срещата в София на смесената работна група �Пощи и 
далекосъобщения� в рамките на Българо-германския съвет за 
коопериране. На тази среща се извърши преглед на 
далекосъобщителната регулаторна рамка, разгледаха се въпроси на 
политиката на Германия за развитието на Информационното общество и 
Интернет, за номерационния й капацитет (принципи, такси), както и 
сходните характеристики на националните номерационни планове в 
двете страни. Представителите на немския регулаторен орган поканиха 
експерти от ДКД на посещение в Германия през 2001 г. за дискусия по 
въпроси от взаимен интерес. 

 
 

 


