ПРИВЕТСТВИЕ
на
Георги Тодоров
Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
към участниците в Конференция АСТЕЛ `14 „Хоризонт 2020“,
16 април 2014 г., гр. София
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,

Позволете ми да благодаря на организаторите за това, че остават верни на
традицията всяка година да организират конференция по най-актуалните въпроси за
сектора.
От приложенията които използваме всеки ден на мобилните си устройства до
електронното управление, новите цифрови услуги преобразят живота ни, укрепват
обществото, и повишават конкурентоспособността.
Но всички те зависят от широколентовите мрежи за достъп до интернет, от
телекомуникационен сектор, който е силен и иновативен, от динамичен пазар способен
да разчита възможностите на бъдещето и да се възползва от тях.
Тук е мястото да си зададем въпроса: Какъв пазар имаме? Къде отиваме? Какви
препятствия ще трябва да преодолеем, за да направим сектора по-силен, а икономиката
по-конкурентоспособна?
За да подкрепим развитието на сектора по един устойчив начин, трябва да
подкрепяме инвестициите в утрешните източници на растеж.
През последната година законодателните инициативи на ЕК поставиха на
сериозно изпитание държавите членки за намирането на подходящия баланс между
амбициозните планове за промени, запазването на добре функциониращи отношения
между участниците на пазара и отчитането на националното ниво и особености.
Разбираме целите на тези инициативи и подкрепяме изграждането на единен
телекомуникационен пазар, като сме убедени че пълното прилагане на ревизираната
през 2009 г. регулаторна рамка на ЕС за електронни съобщения, заедно с приетите към
нея изпълнителни актове на Комисията, ще ни доближат до желания резултат.
В тази връзка основният приоритет на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията продължава да е работата по
актуализиране на нормативната уредба, с цел създаване на по-добри условия за развитие
и изграждане на съвременна електронна съобщителна инфраструктура и конкурентен
пазар.
Бих искал да Ви уверя, че активно участваме в работата по отделните
законодателни инициативи на ЕК, като позициите които се защитават са съобразени със
становищата на операторите и браншовите организации в сектора.

В заключение бих искал да кажа, че обменът на идеи на подобни конференции, е
от голямо значение за идентифициране на проблемите в сектора и намиране на найподходящите практически решения за тяхното решаване.
Пожелавам Ви приятна и ползотворна работа!
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