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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
За мен е чест и удоволствие и да Ви приветствам по повод
откриването на конференцията „Европейските мрежи – стратегии и
реалност”. Искам да благодаря на нейните организатори за това, че
успяват да поддържат, при това на много високо ниво, традицията за
организиране на форум за най-актуални теми в сектора на
телекомуникациите.
Конференциите на Асоциация „Телекомуникации” са се
утвърдили като форуми, които създават добри възможности за обмен
на опит, знания и идеи, свързани с развитието и модернизацията на
телекомуникациите, очертавайки предстоящите тенденции в
изграждането и развитието на съвременни мрежи в днешната
конвергентна среда. Очаквам, че както всеки път и на днешната
конференция ще бъдат представени интересни иновативни решения,
продукти и услуги, които впоследствие ще намерят практическо
приложение в сектора.
Информационните и комуникационни технологии са един от
основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна
икономика, основана на знанието и иновациите, осигуряваща високо
качество на живот на гражданите. Развитата и модерна
инфраструктура и цифровите услуги ще позволят на бизнеса да бъде
глобален, на правителството - да бъде достъпно и прозрачно и на
обществото - да бъде информирано и образовано. Информацията вече
е една от най-ценните стоки, а средствата и способите за пренасянето
й са ежедневна необходимост.
Дейностите, които развива МТИТС са свързани с приетите
политика в областта на електронните съобщения, планове и стратегии
в сферата на широколентовия достъп и електроното управление. В
светлината на Европейската стратегия 2020 и по-специално,
Цифровата програма за Европа, се наложи преразглеждане на
параметрите, които през 2009 г. заложихме в стратегията за

широколентов достъп и в момента работим върху тяхното изменение.
Всичко това беше придружено и с актуализация на секторния закон,
което успешно приключи през м. декември 2011 г. Съзнаваме, че за
реалното изграждане на съвременни европейски мрежи не по-малко
изпитание ще е практическото прилагане на новите изисквания на ЕС.
В началото на 2012 г. се осъществи финансовата и
административна интеграция на мрежите на администрацията.
Започна и технологичната интеграция на двете мрежи, която трябва да
приключи през 2013 г. Новосъздадената ЕЕСМ, ще осигури
необходимата инфраструктура за въвеждане на е-управление, ще
намали до минимум разходите на държавата за комуникационна
свързаност и ще предостави необходимото качество и сигурност на
връзките. След 2013 г. се планира да бъде увеличен преносният
капацитет на опорната мрежа чрез ново оборудване.
В допълнение, бих искал да отбележа, че усилено работим и за
активното включване на България в изпълнението на Цифровата
програма за Европа. Стремежът Европейския съюз да се превърне в
най-конкурентоспособната и динамична икономика на знанието в
света, създава някои рискове за задълбочаване на изоставането и
различията в развитието на отделните региони, които не бива да се
подценяват. Усилията на министерството са насочени към създаване
на съвременни електронни съобщителни мрежи на територията на
цялата страна, а не само в големите градове, чрез които да бъдат
предлагани удобни и сигурни електронни услуги за бизнеса и
гражданите. Тези цели на министерството са заложени и в рамките на
Националната програма за развитие: България 2020 и актуализацията
на Националната програма за реформи за 2012 г.
В заключение бих искал да потвърдя общоизвестният факт, че
телекомуникациите ще продължат да еволюират, но под каквато и
форма да бъдат, те винаги ще съществуват, за да улесняват живота на
хората. Поради това идентифицирането на проблемите в сектора и
обсъждането на подходящи решения за разрешаването им на подобни
конференции, би могло да се счита като стъпка напред в посока към
осигуряване на ефективна комуникационна инфраструктура, пазар и
услуги.
Пожелавам приятна и ползотворна работа на конференцията!
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