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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В контекста на днешния динамичен цифров свят, за напредъка на обществото и 

развитието на икономиката все по-голямо значение придобиват продуктите и услугите, 

които се ползват навсякъде, по всяко време, на всички устройства и с гарантирано 

качество. С развитието на електронните комуникации стана възможно и мобилното 

ползване на пазарни и административни услуги. В дългосрочна перспектива се очаква 

развитието на пазара на електронни съобщения в България да продължи наблюдаваната 

миграция на абонатите на фиксирани гласови услуги към мобилни услуги. Предвид 

зрелостта на пазара, ще се забавят темповете на растеж на услугите за широколентов 

достъп и мобилните услуги. Влиянието на ОТТ услугите върху пазара на електронни 

съобщения се засилва, а степента на това влияние зависи от бизнес модела, който ще 

прилагат предприятията, предоставящи традиционни съобщителни услуги, спрямо OTT 

доставчиците. 

За да отговори на новите предизвикателства, свързани с насърчаване на 

конкуренцията и защита на потребителите, предстои стратегията и целите на регулатора 

да бъдат преразгледани и съобразени с измененията в ревизираната европейска 

регулаторна рамка. Един от ключовите приоритети на КРС за 2015 г. ще бъде 

актуализирането на стратегията на комисията, предвид необходимостта от интензивна 

работа и заемане на активна позиция в процеса на прегледа и изменението на 

европейската регулаторна рамка. Участието на BEREC в този процес изисква и 

утвърждаване на все по-активното участие от страна на КРС. Отговорността на 

българския  регулатор да прилага европейската регулаторна рамка, като съобразява 

политиката и действията си с националните особености, остава предизвикателство, за 

чието преодоляване ще помогне както досегашната практика на КРС, така и прилагането 

на най-добрите регулаторни практики, препоръчани от BEREC. 

Завършването на втори кръг анализ на съответните пазари на едро на локален 

достъп в определено местоположение (3а) и на централен достъп в определено 

местоположение (3б) в съответствие със списъка с пазари към Препоръка 2014/710/ЕС за 

съответните пазари ще създаде предвидима регулаторна среда за предприятията, 

работещи на пазара. И през 2015 г. фокусът на действията на КРС ще бъде подобряване 

на условията на пазара чрез преглед на съответните пазари на едро и избор на подходящи 

регулаторни мерки. КРС ще стартира втори кръг на процедурата за определяне, анализ и 

оценка на пазара на едро на предоставяне на висококачествен достъп в определено 

местоположение (пазар 4 от Препоръка 2014/710/EC). Ще бъдат преразгледани и на 

наложените специфични задължения на пазарите на едро на терминиране на повиквания в 

определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и на 

терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазари 1 и 2 от 

Препоръка 2014/710/ЕС). Същевременно, КРС ще продължи работата си по преглед и 

изменение на подзаконовите нормативните документи, свързани с качеството на услугата 

за достъп до интернет с цел прецизиране на изискванията към предприятията и 

осигуряване на прозрачност и защита на крайните потребители. 

Основни насоки в работата на КРС остават създаване на условия, които да доведат 

до увеличаване на ефикасността при разгръщането на високоскоростна инфраструктура 

за електронни съобщения и въвеждане и прилагане на механизми за повишаване на 

качеството на предоставяните услуги за широколентов достъп до интернет. КРС ще 

продължи работата си по въвеждане в практиката на разпоредбите на новите решения на 
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ЕК за хармонизирано използване на радиочестотния спектър и за осигуряване на 

ефективно разпределение и ползване на този ограничен ресурс. Сред приоритетите на 

КРС е и актуализирането на Регулаторната политика за управление на радиочестотния 

спектър и обезпечаване на ефективно управление и ползване на този ограничен ресурс, в 

съответствие с политиките на Европейския съюз.  

И през 2015 г. ще продължи въвеждането на измененията на европейската 

регулаторна рамка в българското законодателство. В този аспект действията на КРС ще 

бъдат насочени към хармонизиране на практиката на европейско и регионално ниво и по-

нататъшното развитие на конкуренцията на национално ниво.  

Съобразно своите правомощия и в духа на открит и конструктивен диалог с 

всички заинтересовани страни, Комисията ще продължи да допринася за подобряване на 

условията за развитие на пазара, увеличаване на възможностите за информиран избор на 

потребителите и адекватна защита на техните права. 

  

 




