
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Насърчаването на конкуренцията, защитата на потребителите, осигуряването на 

качествени и достъпни услуги в съответствие с динамичното развитие на пазара и 
технологичните иновации продължават да бъдат основни приоритети в дейността на 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и през 2017 г. 

Една от главните дейности на КРС през следващата година ще бъде 
наблюдението и контрола на изпълнението на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно 
роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи. Правилното прилагане на 
разпоредбите на Регламента от мобилните оператори ще осигури на крайните 
потребители възможността да останат свързани, докато пътуват в рамките на 
Европейския съюз, като заплащат роуминг услугите на националните си цени.   

Нарастващите потребности именно от свързаност и повишаване на европейската 
конкурентоспособност изискват и увеличаване на инвестициите в мрежи с много висок 
капацитет. В тази връзка Европейската комисия (ЕК) предложи амбициозна реформа на 
правилата на Европейския съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения. 
Осъзнавайки огромното значение на създаването на благоприятен инвестиционен 
климат, ЕК предложи нов европейски кодекс за електронните комуникации, въвеждащ 
ориентирани към бъдещето и опростени правила за насърчаване на инвестициите, 
включително на съвместните инвестиции и публично-частни партньорства. В 
законодателния пакет на ЕК е включен и план за действие за въвеждането на 5G в 
целия ЕС от 2018 г, както и предложение за Регламент за насърчаване на интернет 
свързаността в местните общности.  

В съответствие с  посочените тенденции е и един от основните приоритети, по 
които КРС ще работи през 2017 г., а именно осигуряване на радиочестотен спектър за 
развитие на 4G и в най-близко бъдеще и 5G мрежи. Въвеждането на промените на 
национално ниво ще е предизвикателство в работата на българския регулатор. 
Комисията ще прилага европейската регулаторна рамка, като съобразява политиката и 
действията си с националните особености и следва най-добрите европейски и световни  
практики.  

В регулаторен аспект, ефективната конкуренция е основен двигател на 
инвестициите в широколентова инфраструктура. По тази причина Комисията за 
регулиране на съобщенията, като национален регулатор, ще продължи да се отнася 
изключително сериозно към анализирането и изследването на конкуренцията на 
съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и услуги и определянето на 
специфични задължения, когато е необходимо.  

Предизвикателство през 2017 г. по отношение на отговорностите на КРС по 
Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) е прилагането на 
Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 
1999/93/ЕО. Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЕДЕП беше приет на 
първо четене от Народното събрание в края на 2016 г. Той  определя КРС като 
контролиращ орган на доставчиците на удостоверителни услуги.   

И през 2017 г. КРС ще работи за изпълнение на своите приоритети, като отчита 
тенденциите и процесите както на българския, така и на европейския пазар, и прилага 
предвидените в закона инструменти. 
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