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IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
 Комисията за регулиране на съобщенията е активен участник в дейността на 
основните международни организации и институции в областта на далекосъобщенията 
и пощите: Група на европейските регулатори (ERG), Група на независимите регулатори 
(IRG), Европейска комисия, Международен съюз по далекосъобщения (ITU), Всемирен 
пощенски съюз (UPU), Конференция на европейските пощенски и далекосъобщителни 
администрации (СЕРТ), Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията 
(ETSI). КРС  участва и в международни проекти и програми. Целта на тази дейност е 
изграждането на необходимия административен капацитет на регулатора и подготовка 
за прилагането на регулаторната рамка 2002 г. на Европейския съюз след приемането 
на новия закон за електронните съобщения. 
 

1. Международно сътрудничество 
 
 През 2006 г. членовете на Комисията и експерти от администрацията са 
участвали в редица международни съвещания и семинари, на първо място в 
съвещанията на Групата на европейските регулатори и Групата на независимите 
регулатори и в техните работни структури, както и в заседанията на Комитета по 
комуникации и Комитета по радиочестотния спектър към Европейската комисия. 
 Изключително активно през 2006 г. беше участието на КРС в инициативите и 
събитията, организирани от Европейската комисия с оглед на наближаващото 
пълноправно членство на страната в Европейския съюз. КРС се включи енергично в 
проведена експертна среща с ГД „Информационно общество и медии” на Европейската 
комисия за обсъждане на проекта за Закон за електронните съобщения (ЗЕС). Пак във 
връзка с работата по проекта на  ЗЕС, Комисията е ползвала и услугите на консултант 
от Европейската комисия – г-н Хайнрих Отруба.  
 Комисията за регулиране на съобщенията е подавала в течение на цялата година 
информация за редовните мониторингови доклади на Европейската комисия за 
напредъка в процеса на подготовка за присъединяване, както и за заседанието на 
Подкомитет 5 „Иновации”. Освен това, представител на администрацията участва във 
втория форум от „Мониторинг на сектора на електронните комуникации в Югоизточна 
Европа” – инициатива на Европейската комисия, с изпълнител консултантската 
компания Cullen International. 
 В изпълнение на функциите и правомощията на КРС като компетентен орган по 
прилагането на Европейската конвенция за трансгранична телевизия, нейни 
представители и през 2006 г. бяха ангажирани в дейността на Постоянния комитет за 
трансгранична телевизия в рамките на 40-то и 41-то редовни заседания, които си 
проведоха в Страсбург, Франция. 
 Към горните събития може да се добави и участието в някои специализирани 
семинари, организирани пак по линия на Европейския съюз, като например за цифрова 
телевизия (Любляна, Словения) и за мобилната телевизия (Брюксел, Белгия). 
 Годината беше наситена и с твърде значими събития, провеждани в рамките на 
Международния съюз по далекосъобщения (ITU). През първата половина на 2006-а се 
проведоха четвъртата Световна конференция по развитие на телекомуникациите в 
Доха, Катар и втората сесия на Регионалната радиоконференция (RRC-06) за планиране 
на наземно цифрово радиоразпръскване в Женева, Швейцария. За подготовката на 
швейцарския форум КРС беше домакин на експертна работна среща на 
източноевропейската балканска група по планиране на цифрово радиоразпръскване, 
председателствана от България. 
 През втората половина на годината се проведоха (с наше участие)   
Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по 
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далекосъобщения (ITU) в Анталия, Турция и световното изложение за 
телекомуникации ITU Telecom World в Хонконг, Китай. 
 По линия на Всемирния пощенски съюз (UPU) КРС бе ангажирана във втората 
международна конференция на високо ниво „Организиране на днешните  и утрешни 
пощенски пазари” в седалището на UPU в Берн, Швейцария. 
 КРС присъстваше активно и в работата на Европейската конференция на 
пощенските и далекосъобщителните администрации (СЕРТ), както на високо ниво 
(асамблея на СЕРТ), заседания на двата комитета по електронни комуникации (ЕСС) и 
пощенско регулиране (CERP)), така и в експертните работни групи и проектни 
колективи,  извършващи същинската техническа работа. 
 Като национален стандартизационен орган към Европейския институт за 
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) Комисията взе участие в работата на 
общото събрание на института и приемането на съответните решения. 
 През юни Комисията за регулиране на съобщенията беше домакин на третия 
семинар на Мрежата на регулаторите от франкофонските държави FRATEL на тема 
„Взаимно свързване на мрежи и взаимодействие на услугите”. 

В рамките на годината бе сключено споразумение за сътрудничество между КРС и 
далекосъобщителния регулатор (ANRTI) на Молдова, както и с Националния регулаторен 
орган по съобщенията (NCAH) на Унгария. 
 
 

2. Проекти и програми, финансирани от предприсъединителни 
фондове на Европейския съюз 

 
Трябва да се знае, че чрез проектите/програмите се осигурява подкрепа на 

администрацията в областта на съобщенията при съобразяване на Европейските правни 
и регулаторни норми, като се отчита и конвергенцията между технологиите. 
  

През 2006 г. бе реализиран проект BG2004/IB/TE/01/UE/TL "Регулаторни аспекти 
по въвеждането на новата генерация мрежи и въпроси по системната сигурност, 
свързани с електронния подпис"  при институционален партньор  Държавният 
секретариат по телекомуникации и информационно общество към Министерство на 
индустрията, туризма и търговията на Испания, и бюджет по ФАР - 105 000  Евро. 

Амбициозните цели на проекта: развитие на ефективни регулаторни механизми, 
свързани с мрежите, базирани на нови технологии (NGN, VoIP) в съответствие с acquis, 
както и подобряване на контролните и регулаторните функции на КРС, свързани с 
електронния документ, електронния подпис и системната сигурност, бяха успешно 
постигнати. 

Засягайки ключови технически предизвикателства, контрактът допринесе в 
максимална степен за обмена на най-добрите практики, що се отнася до техническите 
аспекти на мрежите за електронни комуникации, системната сигурност и 
сертификационните услуги. 

Във връзка с изпълнението на проекта 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.  

Освен това бяха разработени и успешно защитени заявки/документации и за нови 
проекти, чиято реализация се очаква през 2007 година.   

 


