
Състояние и развитие на пазара  на 
електронни съобщения 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

Годишна конференция на кабелната комуникационна индустрия 2011 
г., гр. Правец 

Станислав Атанасов – съветник в кабинета към КРС 



Акценти 

ü Световно развитие на пазара на електронни съобщения 
ü Пазар на електронни съобщения в България 

ü Структура на пазара на електронни съобщения в България 
ü Гласови телефонни услуги 
ü Услуги по предоставяне на линии под наем 
ü Пренос на данни и достъп до интернет 
ü Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и 
телевизионни програми 

ü Пакетни услуги 



Световно развитие на пазара на електронни 
съобщения 

ü  Обемът на пазара на електронни съобщения в световен мащаб 
бележи ръст от 4%, достигайки 1,85 трилиона щатски долара, 
въпреки негативното влияние, което оказва финансовата криза и 
през 2010 г.; 

ü  Движещите услуги на пазара на електронни съобщения са 
мобилните гласови услуги и интернет, следвани от мобилния 
широколентов достъп; 

ü  Тенденцията за увеличение на потреблението в сектора на 
мобилните комуникации се запазва, като отчетеният ръст на 
база приходи през 2010 г. е повече от 11%. Средната степен на 
проникване на мобилни услуги в света достига 76%; 

ü  През 2010 г. степента на проникване на мобилния широколентов 
достъп е нараснала с 3,3 процентни пункта спрямо 2009 г., като 
достига 13,6%.  



Пазар на електронни 
съобщения в България 

Ръст на пазара на електронни съобщения в България за периода 
2006 г. - 2010 г.
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Структура на пазара на електронни съобщения в 
България 2008 - 2010 г. 

Структура на пазара на електронни съобщения в България 2008 г. - 2010 г.
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Услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет
Услуги по предоставяне на линии под наем 
Други гласови услуги
Мобилна гласова услуга чрез номера от ННП
Фиксирана гласова услуга чрез географски номера от ННП, услугата "избор на оператор" и обществени телефони



Гласови телефонни услуги  
74% относителен дял в общия обем на пазара за 

2010 г. 
Структура на приходите по видове услуги на пазарен 
сегмент "гласови телефонни услуги" през 2010 г.
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Фиксирани гласови телефонни услуги (1) 
Развитие на пазара 
 
ü Общ обем на пазара – 381,5 
млн. лв (спад с близо 26% 
спрямо предходната година) 

ü 1% увеличение в общия брой 
на фиксираните телефонни 
постове в България спрямо 
2009 г. 
 
ü 8 0 , 5 % о т фик сирани т е 
телефонни постове у нас са на 
историческото предприятие – 
малко повече от 10% пункта 
спад спрямо 2009 г. 

Брой фиксирани телефонни постове  на БТК и 
алтернативните  предприятия за периода 2006-2010 г.
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Фиксирани гласови телефонни услуги (2) 
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Фиксирана плътност по население  и домакинства за 
периода 2006-2010 г. 
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Мобилни гласови телефонни услуги (1) 
Развитие на пазара на мобилни услуги 
 
ü  Приходи от предоставяне на мобилни 

услуги - 1,94 млрд. лв. (61,7% от общия 
обем на пазара на електронни 
съобщения в България). Регистриран е 
спад от 7,7 % спрямо 2009 г. 

 
ü  За първа година се отчита спад на броя 

на абонатите на мобилни услуги с 2,4% 
спрямо края на 2009 г. 

 
ü  Значителна степен на проникване на 

мобилни услуги – 138,8% 
  
ü  Съотношение между потребителите на 

предплатени услуги и абонатите по 
договор – 38/62 

 

Участници на пазара 

По стандарт 
GSM и UMTS 

“МОБИЛТЕЛ” ЕАД 

“КОСМО БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ” ЕАД 

БТК АД 



Мобилни гласови телефонни услуги (2) 

Относителни дялове на мобилните предприятия според приходите от 
предоставяне на мобилни телефонни услуги на едро и дребно за периода 

2006-2010 г.
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Услуги по предоставяне на линии под наем 

ü  Общ обем на пазара - 50 млн. 
лв. (спад от 8,4% спрямо 
предходната година) 

 
ü   Ръст на броя на линиите под 
наем, предоставени на едро, с 
22%  

 
ü  Относителният дял на БТК АД 
в този сегмент е 61,2% (на 
база реализирани приходи) 

ü  Тенденция към замяна на 
традиционните линии под 
наем с алтернативни 
(предимно Ethernet) линии 

1,6% относителен дял в общия обем на пазара за 2010 г. 

Относителни дялове на "БТК" АД и алтернативните 
предприятия, на база приходи, през 2008 - 2010 г.
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Услуги за пренос на данни и достъп до интернет 
(1) 

10,1% относителен дял в общия обем на пазара за 2010 г. 

ü 317 млн. лв – обем на пазара на база експертна оценка 
ü Спад в приходите с 5,1% спрямо предходната година (в обема на 
пазара не се включват приходите от пакетни услуги с включен 
достъп до интернет) 
ü 589 активни предприятия – 10% повече от 2009 г. 
ü 15,4% проникване на фиксирани широколентови интернет услуги, 
изчислено на база население 
ü Ръст на абонатите на мобилен широколентов достъп със 120% 



Услуги за пренос на данни и достъп до интернет (2) 

ü  Най-широко разпространената  технология в България е LAN (41,55%), следвана от 
ADSL (24,52%) и мобилния достъп (18,95%) 

ü  Повече от половината от абонатите (52,12%) ползват интернет връзка със скорост 
между 10 и 29,99 Mbps.  

ü  73% е делът на абонатите в страната, ползващи достъп до интернет със скорост над 
10 Mbps  

Разпределение на абонатите по вид технология за достъп към 
31.12.2010 г.
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Друг вид достъп до интернет Мобилен достъп

Разпределение на броя на интернет абонатите според 
скоростта на достъпа към 31.12.2010г.
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Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни 
програми 

ü   Приходите от сегмента възлизат на 
323,334 млн. лв.  
ü  Най-голям дял в тях имат приходите от 
услуги за разпространение на радио- и 
телевизионни програми на дребно – 85,4%  

ü  Кабелна ТВ – проникване 43%, като бележи ръст 
с 2 процентни пункта спрямо 2009 г. 
ü  Сателитна ТВ – проникване 15,8%, като бележи 
ръст с 6 процентни пункта спрямо 2009 г. 
ü  IPTV – проникване 0,3% 

Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент 
"услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или 

телевизионни програми" през 2010 г.

Услуги за пренос на 
радио- и/или 
телевизионни 
програми

1,7%

IPTV
0,1%

Услуги за 
разпространение на 

радио- и/или 
телевизионни 
програми, в т.ч. 

IPTV услуга на едро
12,9%

Спътникова 
(сателитна) 
телевизия

31,3%

Кабелна телевизия
54,0%
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телевизия и IPTV за периода 2008 - 2010 г.*
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10,3% относителен дял в общия обем на пазара за 2010 г. 



Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно  
Структура на броя на абонатите  според броя на 
жителите  в населените  места към 31.12.2010 г.
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56%

до 1000 от 1000 до 5000 от 5000 до 10 000
от 10 000 до 20 000 от 20 000  до 40 000 от 40 000 до 60 000
от 60 000 до 100 000 над 100 000

Кабелна телевизия (1) 

ü   Брой абонати – 1 200 000, което 
представлява ръст с 3% спрямо 2009 г.; 
ü   Над половината потребители на кабелна 
телевизия са съсредоточени в градове с 
население над 100 000 жители; 

ü 433 предприятия, регистрирани в 
КРС да предоставят обществени 
електронни съобщения чрез 
кабелна мрежа за пренос и/или 
разпространение на радио- и 
телевизионни програми през 2010 г.; 
ü   340 реално предоставящи 
кабелна телевизия през годината; 
ü Тенденция на намаляване броя на 
предприятията, съпътствана от 
засилване на конкуренцията между 
тях по отношение на качеството и 
разнообразието на предлаганите 
услуги 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

нови 
зали
чени нови зали

чени нови 
зали
чени 

34 44 36 60 43 145 

Брой нови и заличени предприятия за 
периода 2008 – 2010 г.  



Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно  
Кабелна телевизия (2) 

ü  Приходи от кабелна ТВ – 174,5 млн. лв. 
ü 60% от приходите са съсредоточени в градове 
с население над 100 000 жители 

Структура на приходите от предоставяне на 
кабелни услуги според броя на жителите в 

населените места към 31.12.2010 г.
3% 8% 4%
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Съотношение между относителните дялове на броя абонати на цифрова и 
аналогова кабелна телевизия за периода 2008 - 2010 г.
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аналогова телевизия цифрова телевизия

ü Тенденция на нарастване броя на абонатите на 
цифрова кабелна ТВ за сметка на аналоговата, 
поради: 

- по-високо качество и по-изгодни условия; 
- развитие на технологиите по отношение на 
крайните устройства 

ü Броят на предприятията, предоставящи цифрово 
приемане на телевизионни програми от абонатите, 
е нараснал близо 1,2 пъти спрямо предходната 
година 



Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно 
Спътникова телевизия и IPTV 

Спътникова ТВ 
ü Активни предприятия – 3  
ü С п ъ т н и к о в а  Т В  к а т о 
самостоятелна услуга генерира 
приход от 101,3 млн. лв. (37,7% 
ръст спрямо 2009 г.) 
ü 4 5 0 х и л .  а б о н а т и  н а 
спътникова ТВ (46,9% ръст) 

IPTV 
ü  Активни предприятия – 25 
ü   Приходи – над 178 хил. лв. 
(ръст от 5% спрямо 2009 г.) 
ü   Броят на абонатите е 
нараснал 4 пъти спрямо 2009 г. 
 

Брой абонати и приходи на IPTV за периода 2008 - 2010 г.
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Разпределение на абонатите на IPTV според начина на 
предоставяне на услугата от предприятията през 2010 г.

7%

93%

 IPTV, предоставяна чрез собствена платформа
 IPTV, закупена от друго предприятие с цел препродажба



Разпространение на радио- и телевизионни програми на 
дребно  

HDTV и PPV 

ü Единствено предприятията, 
осъществяващи дейност по 
разпространение на радио- и 
телевизионни програми чрез 
кабелни мрежи, са декларирали 
в годишните въпросници за 2010 
г., че предлагат услугата Pay-per-
view (PPV); 

ü Аб о н а т и т е  н а  P P V к ъм 
31.12.2010 г. не  надхвърлят 5000 

Разпределение на броя на абонатите на HDTV според вида на 
телевизионната услуга, която приемат към 31.12.2010 г.

69%
5%

26%

сателитна телевизия IPTV кабелна телевизия



Пакетни услуги (1) 
3,2 % относителен дял в общия обем на пазара 

Разпределение  на приходите  по видове  пакетни услуги 
през 2010  г.

24.66%

1.01%

8.38%

8.16%
27.07%

0.33%
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13.14% 0.04%

0.001%
0.02%

Фиксирана гласова услуга и достъп до интернет
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Фиксирана гласова услуга и достъп до интернет и телевизия
Фиксирана гласова услуга и Мобилна гласова услуга и достъп до Интернет
Други пакетни услуги

ü  Приходи – 100,7 млн. лв. 
ü   Най-голям относителен дял 
имат приходите от двойната 
пакетна услуга , включваща 
телевизия и достъп до Интернет – 
27,07% 



Разпределение  на абонатите  на пакетни услуги по видове  
пакети през 2010 г.
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Фиксирана гласова услуга и достъп до интернет 
Фиксирана гласова услуга и телевизия
Фиксирана гласова услуга и мобилна гласова услуга
Мобилна гласова услуга и достъп до Интернет
Мобилна гласова услуга и Телевизия
Гласова услуга чрез номера с национален код за достъп от типа "99х" и достъп до интернет
Телевизия и достъп до Интернет
Фиксирана гласова услуга и мобилна гласова услуга и телевизия
Фиксирана гласова услуга и достъп до интернет и телевизия
Фиксирана гласова услуга и Мобилна гласова услуга и достъп до Интернет
Други пакетни услуги

ü  Абонати – 639,2 хил. 
ü   Най-предпочитана от 
потребителите е “фиксирана 
+ мобилна гласова услуга” 
ü  Проникване по население 
– 8,7% 
ü П р о н и к в а н е  п о 
домакинства – 19,13% 

Пакетни услуги (2) 



Благодаря Ви за вниманието! 


