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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като национален регулатор в областта на съобщения на държава-членка на 

Европейския съюз, Комисия за регулиране на съобщенията ще продължи да работи за 

изпълнението на европейските цели, което ще осигури на българските граждани 

възможности да се възползват от единния цифров пазар на Европа.  

На етап на окончателно приемане е амбициозна реформа на европейската 

Регулаторна рамка за електронни съобщения, насочена към привеждането й в съответствие 

с актуалните технологични, пазарни промени и тенденции към повишаване на 

конкурентоспособността на Европейския съюз. С новия Кодекс за електронните съобщения 

ще се създадат условия за по-хармонизирано европейско регулиране на свързания цифров 

единен пазар. Последователното прилагане на осъвременените регулаторни правила ще 

гарантира равнопоставени условия на участниците на пазара, включително и на 

доставчиците на ОТТ услуги. Измененията са насочени и към създаване на последователен 

подход по отношение на прилагането на политиката в областта на радиочестотния спектър 

и неговото управление.  

Акцент в целите на националните регулаторни органи е поставен върху 

осигуряването на всеобхватен достъп до високоскоростни широколентови мрежи и 

създаване на условия за инвестиции в тях, както и за съвместни инвестиции. Регулаторната 

намеса за насърчаване на конкуренцията се ограничава в рамките на пазарите на едро и 

следва да бъде насочена предимно към мерки за осигуряване на инфраструктурна 

конкуренция. Кодексът предвижда облекчен режим на регулиране за новоизградени 

високоскоростни мрежи, включително на регионално ниво. Защитата на правата на 

крайните потребители на електронни съобщителни услуги е решена в контекста на общата 

защита на потребителските права.  

След приемането на новите разпоредби на Кодекса, предстои те да бъдат 

имплементирани в националното ни законодателство. Предвид опита и експертизата си, 

КРС ще вземе активно участие в транспонирането на новите норми, както и в изготвянето 

на предвидените подзаконови нормативни и общи административни актове. 

Комисията ще работи и за успешното изпълнение на Плана за действие за 5G, 

споделяйки разбирането, че ускореното въвеждане и използване на тази технология ще 

допринесе за укрепване на европейската и българската конкурентоспособност. В това 

отношение КРС ще се стреми към осигуряване на гъвкави и облекчени условия за 

разрешаването на достъпа до РЧС в хармонизираните на европейско ниво честотни ленти. 

В тази връзка през 2018 г. предстои да бъде изготвена Регулаторна политика за управление 

на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 2019 – 2021 година, в която, в 

съответствие с Кодекса за електронни съобщения, да се поставят основните цели и задачи, 

свързани с управлението на радиочестотния спектър. 

Тези съществени промени в Регулаторната рамка поставят сериозни 

предизвикателства пред работата на КРС през предстоящия период. Както и досега, ние ще 

разчитаме на активната и ползотворна работа в BEREC. Заедно с останалите регулатори ще 

търсим ефективни и адекватни решения на проблемите, възникващи в сектора на 

електронните съобщения, предвид актуалните технологичните и пазарни тенденции. 

Както на европейско, така и на национално ниво, Комисия за регулиране на 

съобщенията изпълнява приоритети, които съответстват на динамично развиващия се пазар 

на електронни съобщения и услуги. В тази връзка през 2018 г. ще бъде разработена 

Стратегия за дейността на КРС за периода 2019 – 2021 година, която да постави ясни цели 

и да предложи начини, по които те да бъдат постигнати в средносрочен план.  
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