
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитието на технологиите, възникването на нови услуги и преходът към 

информационно общество са определящи за промените на пазара на електронни 

съобщителни мрежи и услуги. Появяват се нови типове участници на пазара, пазарни 

структури и бизнес модели. Същевременно се отбелязва тенденция към консолидиране на 

участниците на съответните пазари и засилване на хоризонталното въздействие върху тях 

от пазари в други сектори в резултат на повишеното съвместно предлагане на електронни 

съобщителни услуги, услуги за съдържание и услуги на информационното общество.  

С новия Кодекс за електронните съобщения се създадоха условия за 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. Съществените 

промени в регулаторната рамка поставиха сериозни предизвикателства пред работата на 

КРС.  

Несъмнено бъдещият период е много важен за сектора на електроните съобщения и 

регулатора. Въвеждането на Кодекса в националното законодателство трябва да се 

извърши в краткия срок от 2 години. Това изисква активна съвместна, координирана 

работа, както на институциите, свързани с процеса – Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщения, Комисия за регулиране на съобщенията, 

Народно събрание, така и на бизнеса и потребителските организации. Не на последно 

място, едно от предизвикателствата в работата по това стратегическо направление, е 

уреждането условията за сътрудничество и съгласуване на дейността на КРС с други 

компетентни органи, които ще бъдат определени за изпълнение на Кодекса, което се 

изисква от неговите разпоредби. 

Създаването на условия за насърчаване на конкуренцията не е достатъчно за 

постигане на устойчивост на пазара. Като отчита разнообразието от условия, КРС се 

фокусира върху пазарите, на които конкуренцията все още не е ефективна и които са от 

решаващо значение за конкурентоспособността на Европа. В тази връзка, една от целите в 

работа на комисията през следващата година е завършването на четвърти кръг на 

анализите на пазарите на терминиране на повиквания във фиксирани и в мобилни мрежи. 

Надеждното взаимодействие по електронен път между гражданите, предприятията 

и публичните органи ще увеличи ефективността на обществените и частните онлайн 

услуги, електронния бизнес и електронната търговия. И през 2019 г. КРС ще продължи да 

гарантира надеждни и сигурни удостоверителни услуги, с цел разширяване на 

използването им в различните сфери на обществения живот. 

Защитата на интересите на крайните потребители чрез прилагане на секторни 

правила, осигуряване на свързаност и на електронни съобщителни услуги, допринасящи 

максимална полза на потребителите за избор, по отношение на цена и качество и отчитане 

на специфичните потребности на абонатите с увреждания и със специални социални 

нужди - това са само част от многото задачи пред Комисия за регулиране на съобщенията.  

Предстоящите години са период на изключително динамични технологични, пазарни и 

регулаторни промени, които изискват напрегната работа не само за постигане на 

заложените цели, но и по отношение на преосмислянето и прилагането на методите и 



инструментите на самата регулаторна намеса с оглед нейното облекчаване и осигуряване 

на устойчивостта, ефективността и ефикасността й. В този смисъл, от особено значение за 

КРС е активното сътрудничество с останалите регулаторни органи на държавите членки на 

ЕС и ангажираността в дейността на европейските органи и агенции, работещи в тези 

сектори, с цел изграждането на работещ цифров единен пазар, част от който е и България. 


