
 

124 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комисия за регулиране на съобщенията при изпълнение на своите правомощия се 

ръководи от изискванията и принципите, залегнали в европейските приложими актове, които 

са въведени в българското законодателство със Закона за електронните съобщения (ЗЕС), 

Закона за пощенските услуги (ЗПУ) и Закона за електронния документ и електронния подпис 

(ЗЕДЕП). Комисията отчита най-добрите европейски и световни практики и отстоява 

прилагането им от всички участници на  пазара на електронни съобщения и пощенски услуги.  

КРС ще продължи да използва предвидените в ЗЕС инструменти за осигуряването на 

условия за развитие на ефективна конкуренция. В тази връзка една от главните задачи в 

бъдещата работа на регулатора ще остане извършването на следващия кръг от пазарни 

анализи, определянето на специфични задължения, както и контрола на изпълнението на 

вече наложените регулаторни мерки. 

В съответствие с европейските тенденции Комисията ще работи за въвеждане и 

прилагане на правила, които да доведат до увеличаване на ефикасността при 

разгръщането на високоскоростна инфраструктура за електронни съобщения, като се 

вземат предвид съществуващите най-добри практики. Целта е подобряване на условията 

за изграждане и функциониране на пазара на електронни съобщения, който практически 

подпомага развитието на всички сектори на икономиката на страната. 

Друг приоритет в работата на Комисията остава приключването на прехода от 

аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване. През 2012 г. КРС извърши част 

от определените в приетия от Министерски съвет „План за въвеждане на наземно цифрово 

телевизионно радиоразпръскване” (Плана) задачи, като бе осигурено безпроблемното 

стартиране на периода на едновременно излъчване чрез аналогова и цифрова 

радиоразпръсквателна мрежа („simulcast”). И през следващата година Комисията ще 

продължи да изпълнява предвидените в Плана и ЗЕС задължения, с цел спазване на срокът 

за окончателно спиране на наземната аналогова телевизия на 1 септември 2013 г. В тази 

връзка се предвижда КРС да продължи да извършва контролни измервания на 

постигнатото покритие от предприятията, които изграждат мрежите за осъществяване на 

наземно цифрово радиоразпръскване. Чрез провеждането на конкурсна процедура за 

издаване на разрешение за още един мултиплекс оператор се включва и нов участник в 

процеса на цифровизация на ефира. По този начин регулаторът стимулира конкуренцията, 

което от своя страна ще доведе до осигуряване на по-добро качество и програмно 

разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите. 

Една от основните цели, залегнали в стратегията на регулатора, е защитата на 

интересите на потребителите. През последните години Комисията работи за утвърждаване 

на диалога с  предприятията, гражданските и потребителски организации като форма за 

разрешаване на проблемите на потребителите на електронни съобщителни услуги и 

повишаването на потребителска култура. Организираните от регулатора приемни се 

превърнаха в традиция, която ще продължи и през следващата година.  

С работата си през изминалата година КРС създаде устойчива и сигурна среда за 

развитието на сектора. Доказателство за това е нарасналият интерес, който наблюдаваме 

през последните години от страна на чуждестранни стратегически инвеститори за 

присъствие на българския пазар. И през 2013 г. действията на КРС ще са насочени към 

постигане на ниво на конкуренция, което да сведе регулаторната намеса до минимум, 

насърчаване на инвестициите в сектора и гарантиране правата на потребителите. 

 


