


Добре Дошли от името на БАККО ! 
!

А Warm Welcome from BACCO !



Дълбока благодарност на нашите партньори:



За нас

• БАККО е гласът на индустрията за разпространение на платено 
съдържание и широколентови интернет услуги в РБългария  
!

• Създадена през 2010 г. асоциацията обединява гледните точки на 
малки, средни и големи; национални, регионални и местни оператори 

!
• Пазарният дял на фирмите-членове е около 60% от пазара на платено 
ТВ разпространение и над 50% от широколентовите интернет услуги  

!
• Основната цел на БАККО е да генерира диалог: между членовете си, 
между различните интереси в сектора, с държавните институции и 
международните организации в името на един професионален и 
устойчив бизнес-климат



Защо конференция, посветена на 
“Комуникации и цифрово съдържание”? 

• Цифровизацията на ефира се състоя благодарение на 85% пенетрация 
на платените услуги, но консолидацията в сектора е все още с неясна 
перспектива и няма заявен интерес за сериозни инвестиции в сектора 

• За българската държава цифровизацията ще изглежда като детска игра 
в сравнение с “Цифровият дневен ред” на ЕС: !

До 2020 всяко европейско домакинство да има достъп до 
широколентов интернет достъп от поне 30 Mbps и 50% от всички 
домакинства да ползват интернет със скорост над 100 Мbps 

• Докато индустрията трябва да намери начин да финансира мащабни 
инфраструктурни проекти едновременно трябва да намери отговор и 
на 20% годишна инфлация на цените на ТВ съдържание и свиване на 
приходите от платени ТВ услуги вече 3 поредни години  

• Затова конференцията ще предложи един дискусионен форум за 
сблъсък на позиции в търсене на добрите решения



Секторът(е(изправен(пред(
изключителни(предизвикателства

• Ниска покупателна способност на домакинствата 
• 3-те “НАЙ-“ негативи на бизнеса в рамките на  ЕС 

• НАЙ-много доставчици за едно домакинство 
• НАЙ-високи скорости на интернет достъп за едно евро 
• НАЙ-нисък приход от абонат за ТВ и широколентов интернет 

• Риск от отказване на абонати от платени ТВ услуги в полза на 
ефирната цифрова телевизия заради дублиране на съдържание 

• Окопан сив сектор, базиран на “спестени” програмни разходи 

и “безотчетни” приходи при значителен дял от операторите 
• Противоречиви регламенти за изграждане на инфраструктура 
• Ескалиращи разходи за съдържание и претенции от ОКУП-и 



Content is King …
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Дневният(ред(на(индустрията 

• Регулиране на отношенията с производителите на съдържание 

• Постигане на баланс при договарянето на авторски и сродни права 

• Налагане на прозрачност и лоялна конкуренция в сектора 

• Защита на законната инфраструктура на операторите  

• Рационализиране на проектните и строителни процедури за мрежи 

• Задълбочаване на партньорството с държавните институции и местната 
администрация 

• Активна роля в изграждането на мрежите за широколентов достъп до 
всяко домакинство - част от Стратегия 2020 на Европейския съюз



Гледането(на(Телевизия(се(променя

17% спад на ТВ в 
детските стаи

часа на ден в гледане на ТВ

% продажби 26+ инчови ТВ 

6% 
повече 
домове 
с 1 ТВ 

гледат ТВ всяка седмица 

гледат на 
основния 
телевизор



Екраните(стават(все(повече(и(“изяждат”(
от(времето(…

гледат няколко екрана 
едновременно

Имат 
таблет

Ползват много 
устройства 

Имат смартфон



…(и(мястото(за(гледане(на(телевизия

48% ползват таблет 
в същата стая с ТВ

23% ползват 
таблет в кухнята

60% ползват таблет 
в спалнята

11% 
ползват 
таблет в 
банята



Таблетите((изместват(и(компютри(и(
телевизори

24% от домакинствата притежават таблет 
!

50% от притежателите им твърдят, че не могат   
да живеят без тях 
!

34% казват, че таблетът е основното им 
интернет устройство 
!

56% използват таблета си за гледане на видео



Переспективите пред бизнеса

49% гледат видео съдържание през 

интернет на ТВ си приемник

ОТТ променя  
                       гледането на ТВ 



Нови(формати(с(още(поDвпечатляваща(
картина(

UltraHD превзема  

ТВ пазара до 5 години 

До 2018  
HDTV става базова услуга 

 UHDTV - премиум ТВ



Нови(играчи

€7.7bn  
за Kabel Deutschland 

платени от Vodafone



2017

Mobile 
1002bn$ Pay TV 

400bn$ 

Mobile 
968bn$ 

Pay TV 
287bn$ 

?$!$ 

2012
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Отговорите   
      предстоят

Имате  
    въпроси



http:\\www.bacco.bg 
      @BACCOBulgaria 

На добър час на дискусията ! 
!

Благодаря!




