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XIV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ
ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Във връзка с поетите от България ангажименти по присъединяването към ЕС, в страната
протича процес на хармонизиране на практиките, правилата, процедурите и националното
законодателство с тези на ЕС.
Това наложи като първостепенна по важност задача работата на КРС със структурите на
Европейската комисия /ЕК/, основно по проекта по програма ФАР и отчитане работата и
цялостното изпълнение по краткосрочните и средносрочни приоритети по Националната
програма за приемане достоянията на общността. Съвместно с МТС беше изготвена
информация за редовните доклади за България и формирането на оценка от ЕК за постигнатия
напредък в подготовката за членство в ЕС.
По-конкретно бяха реализирани следните дейности:
- Ревизирано бе техническото задание по отделните компоненти на проекта за
институционално изграждане на КРС - BG0003.01 по Национална програма ФАР,
съгласно изискванията на Централно звено за финансиране и договаряне /ЦЗФД/ на
Министерство на финансите /МФ/, Делегацията на ЕК в България и ЕК в Брюксел.
Необходимите данни, информации, аргументации, спесификации са предавани в МФ за
извършване дейностите по администрирането на проекта, при стриктно спазване
процедурите по ФАР;
- Изпълнен бе рамков договор за оценка на техническата спесификация за под-проекта
по доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на спектъра;
- Подготвен бе проектен фиш за институционално партньорство по пощенско регулиране,
както и документация по рамкови договори в търсене на алтернативни възможности;
- Във връзка с изпълнението на проекта по програма ФАР в Дирекция Международна
дейност и проекти /МДП/ бяха подготвени и представени през м.юни и м.ноември
периодичните 6-месечни доклади по участието на КРС в работата на съвместния
подкомитет по мониторинг за сектор “Енергетика и телекомуникации”. Допълнително
Дирекцията бе ангажирана и с информация, както и участие на срещи с ЕМS
(независимо звено по оценка и мониторинг на проектите);
- Организирано бе участието на служители от КРС в семинари, инициирани от ЕС
относно новата регулаторна рамка в областта на далекосъобщенията, управление на
човешки ресурси и т.н.;
- Служители от Дирекцията взеха участие в комисии по изготвянето на нови наредби,
свързани с изискванията на европейското законодателство;
- Дирекция МДП предоставяше на КРС информация за нови документи на ЕК в областта
на далекосъобщенията (директиви, обобщени данни по отговори на въпросници,
доклада на ЕК за напредъка на България в частта му за далекосъобщения и пощи и
т.н.);
- Изготвен бе проект за “Институционално изграждане на КРС”, с което кандидатства за
финансиране по холандската програма PSO за страните в предприсъединителния
период.

2. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2002 г. КРС участва активно в работата на основните международни организации в
областта на съобщенията като Международния Съюз по Далекосъобщения (ITU), Всемирния
пощенски съюз (UPU), Европейската комисия, Конференцията на Европейските пощенски и
далекосъобщителни администрации (CEPT) и Европейския институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI).
Съгласно предварително направения план за международната дейност през изминалия
период бе извършено следното:
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През. м. февруари в София се състоя среща на членовете на КРС с турския
телекомуникационен регулатор, в рамките на която бе подписана работна програма за
сътрудничество между двете организации;
През м. март на посещение в страната бе г-н Хоулин Жао, директор на бюро
“Стандартизация” към Международния съюз по далекосъобщения. По време на
визитата бе осъществена среща с членовете на КРС;
В периода 24-27 март представители на КРС взеха участие в третата Световна
конференция по развитие на далекосъобщенията, която се проведе в Истанбул, Турция.
От името на българската делегация Председателя на КРС отправи обръщение към
участниците на конференцията;
През м. юни по покана на Световната банка членовете на КРС бяха на посещение в
САЩ и Великобритания, по време на което се проведоха срещи с ръководствата на
Федералната комисия по съобщения на САЩ (FCC), регулаторните организации Office of
Telecommunications (OFTEL) и Radiocommunications Agency (RA) на Великобритания;
През м. септември КРС бе домакин на една от срещите на проектен екип към
Европейския комитет по съобщения ECC PT-4 APRII (Accounting Principles and
Regulatory Interconnection Issues) в рамките на CEPT; КРС взе участие и в
Конференцията на пълномощниците на МСД, която се проведе в Маракеш, Мароко.
Съвместно с МТС бе изготвен информационен проспект;
През м. октомври Председателят на КРС взе участие в Стратегическата конференция
на Всемирния пощенски съюз;
През м. ноември КРС бе съорганизатор съвместно с МТС на редовното Пленарно
съвещание на Европейския комитет по пощенско регулиране CERP към CEPT, на което
бе направена презентация на новите функции на КРС във връзка с пощенското
регулиране;
През м. декември КРС бе домакин и съорганизатор на трети регионален симпозиум по
далекосъобщения на страните от югоизточна Европа. Състоя се и първият семинар на
академията по далекосъобщения от югоизточна Европа (SETA). Създадени бяха
работните групи по политика и регулиране на SETA;
Представители на КРС взеха участие в ITU Telecom и Световния симпозиум на
регулаторите (GSR) в Хонг Конг, Китай и в Комитета по съобщения към Европейската
комисия в Брюксел, Белгия;
Представители на администрацията на КРС взеха участие в редовните заседания на
следните работни органи: към ECC – WG FM, ERO Council, PT-4 APRII, PT-3 TRIS, WG
RR, CPG; Генералната асамблея на Европейския институт по стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI); семинари на МСД; семинари организирани от Европейската
комисия в Брюксел, Белгия.
КРС участва като наблюдател в техническите работни групи на Берлинското
споразумение; бе проведена и двустранна среща с румънската администрация;
Подготвени и изпратени бяха отговори на обобщен въпросник (регулярно проучване
2002) – ITU, както и бе оказано съдействие при изготвянето на актуализирана
информация по внедряване решенията на ЕRC (ЕСС)

В плана за международната дейност на КРС бе отчетена необходимостта от участие на
комисията в работата на основните международни организации, занимаващи се с въпроси от
далекосъобщителния сектор, като крайната цел бе българската регулаторна система в
далекосъобщенията да бъде максимално близка до тази на Европейските страни и особено
страните от ЕС. В тази връзка КРС участва в работата на тези организации, като част от
процеса на хармонизиране на административните, техническите и регулаторни процедури,
прилагани в България и тези, прилагани в ЕС. Комисията получи достъп до съответни бази
данни и работни документи, право на участие в работни групи.
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3. МЕЖДУНАРОДНА КООРДИНАЦИЯ И НОТИФИКАЦИЯ
Международната координация през 2002 г. се извърши на базата на Радиорегламента на
МСД и европейските споразумения за различните радиослужби. След приключване на
международната координация съгласуваните станции бяха регистрирани в Международния
честотен регистър на МСД. В тази насока КРС извърши следното:
• Направи постъпки за международно съгласуване и координиране на 121 български УКВЧМ станции, 105 български ТВ станции и 17 български земни станции;
• Прие заявки на чужди администрации за координиране на 41 УКВ-ЧМ станции, 54 ТВ
станции и 1 земна станция;
• Периодично обработва двуседмичните циркулярни писма за наземните и космически
служби на Бюрото по радиосъобщения към МСД;
• Вписа български станции в Международния честотен регистър - 45 станции за
телевизионно радиоразпръскване и 39 станции за звуково радиоразпръскване;
• Придвижи заявката за извънпланова спътникова система BULSAT-BSS.
• Поддържа кореспонденция с EUTELSAT IGO;

84

