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І. СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩЕНИЯ
1. Световно развитие на пазара на електронни съобщения
Обем и ръст на сектора
През 2013 г. общият обем на пазара на телекомуникационни услуги достига 1,63 1
трилиона щатски долара и за поредна година отбелязва спад с 0,5% спрямо данните за
2012 г., отчетени от една от основните световни аналитични компании Gartner Inc за 2012
г.
По данни на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), през 2013 г. като
цяло в световен мащаб продължава тенденцията на ръст по отношение броя на
потребителите на електронни съобщителни услуги. На фигура 1 са представени данни за
проникването по видове услуги за период от последните девет години (2005 – 2013 г.).
Световно развитие на пазара на електронни съобщения, 2005 - 2013 г.
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Фиг. 1
Мобилните гласови услуги отново са водещи на световния пазар на електронни
съобщения. При тях се отчита проникване от 93,1%, което е увеличение с 5 процентни
1

http://www.gartner.com/newsroom/id/2643919
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пункта спрямо 2012 г. Същото увеличение се отчита и при мобилния широколентов
достъп, проникването при който достига 26,7%. Ръст през 2013 г. се наблюдава и при
интернет услугите – 37,9% или увеличение на показателя с 2,4 процентни пункта спрямо
предходната година. Макар и с бавни темпове, показателят проникване бележи ръст и по
отношение на фиксирания широколентов достъп – 0,4 процентни пункта за едногодишен
период. Тенденцията за спад в проникването на 100 жители при фиксираната телефонна
услуга в световен мащаб продължава за поредна година. Данните показват, че през 2013 г.
е отчетено, макар и минимално, намаление на този показател – 0,5 процентни пункта
спрямо 2012 г.
Мобилни услуги
По данни на ITU абонатите на мобилни услуги през 2013 г. са почти толкова,
колкото световното население (близо 6,8 млрд. абонати, 7,1 млрд. население)2.
Тенденцията за увеличаване броя на абонатите на мобилни гласови услуги в
световен мащаб се дължи основно на пазара в развиващите се страни, където за
последните пет години (2009 – 2013 г.) е отчетен ръст от 59%. Проникването на мобилни
услуги в тези страни от 58% през 2009 г. е достигнало 88% в края на 2013г.3
По отношение индикатора „средна степен на проникване на мобилни услуги”
данните показват, че за 2013 г. неговата стойност е 93,1% (фиг. 1), като за развитите
страни този процент е 119%, а за развиващите се – 88%. В страните от Общността на
независимите държави4 (ОНД) и страните от Европа този процент е най-висок, съответно
137,0% (6,5 процентни пункта повече в сравнение с 2012 г.) и 122,8% (3,2 процентни
пункта повече в сравнение с 2012 г.). Най-ниска е степента на проникване на мобилни
услуги в страните от Африка – 65,9% и в страните от Азиатско-тихоокеанския регион –
86,4%.
Съгласно данни5 на ITU за развитието на мобилните услуги в отделните региони на
света, в страните от Африка, Азиатско-тихоокеанския регион и Арабските страни
продължава тенденцията броят на абонатите на мобилни услуги да нараства с по-бързи
темпове в сравнение с броя на абонатите на мобилни услуги в останалите региони. За
петгодишния период това нарастване достига до 95% за страните от Африка, а през 2013 г.
спрямо 2012 г. то е 16%. Най-ниска степен на нарастване на този показател се отчита в
държавите от стария континент.
Фиксирани гласови услуги
През 2013 г., по данните на ITU, тенденцията на намаление на потреблението на
2

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
4
Включва държавите: Руска Федерация, Украйна, Молдова, Беларус, Грузия, Армения, Азербайджан,
Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.
5
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
3
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традиционни телефонни услуги, осъществявани чрез фиксирана мрежа, не се променя.
Отчита се макар и минимален спад в световен мащаб за показателя „брой фиксирани
телефонни линии” с 1,8% или в абсолютно изражение намалението е 20 млн. броя (през
2012 г. броят на фиксираните телефонни линии е бил 1 178 млн., а през 2013 г. – 1 158
млн.). Най-голямо намаление на показателя „брой фиксирани телефонни линии” за
едногодишен период се отчита в Арабските страни – 5,2%, докато в страните от другите
региони това намаление е между 1,2% и 2,6%.
Степента на проникване на фиксираните телефонни услуги също бележи спад, като
към края на 2013 г. само 16,2% (16,7% през 2012 г.) от населението на света използва този
вид услуги. Не се наблюдава изменение на показателя и по отношение лидерството на
държавите от Европа, където отново се отчита най-висока степен на проникване на
фиксираните телефонни услуги – 39,6% (за 2012 г. този процент е бил 40,3%). На
следващите две места са страните от Северна и Южна Америка (27%) и страните от ОНД
(25%). Най-ниска е степента на проникване в Африка (1,3%)6.
Интернет
През 2013 г. над 2,7 млрд. са потребителите, които използват интернет 7, което
представлява 37,9% от световното население. В развиващите се страни този процент е
29,9%, докато в развитите – 75,7%. Страните от Европа отчитат най-висока степен на
проникване на интернет – 73,1%, следвани от страните от Северна и Латинска Америка –
61,8%. Най-ниска степен на проникване на интернет се отчита в страните от Африка –
16,8%8.
По данни на ITU, отчетеното увеличение на потребителите на интернет през 2013 г.
спрямо 2012 г. е 8%, което се дължи преди всичко на увеличеното потребление в
развиващите се страни. Най-високата степен на нарастване на броя на потребителите на
интернет и през 2013 г. се отчита в страните от Африка, където ръстът спрямо 2012 г. е
18,3%.
Съгласно данни на ITU домакинствата в световен мащаб, които през 2013 г. са
имали достъп до интернет услуги, представляват 40,4% от световните домакинства, което
е увеличение с 3,3 процентни пункта спрямо 2012 г. През последните пет години този
показател бележи ръст с 13,3 процентни пункта, което се дължи преди всичко на
нарастването му в страните от ОНД с 22,0 процентни пункта. Най-малко е увеличението в
страните от Африка – 6,9 процентни пункта.
Графиката по-долу показва проникването на интернет по региони в света за
периода 2012 – 2013 г.

6

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
7
Включва теснолентов и широколентов достъп до интернет
8
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
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Проникване на интернет по региони за периода 2012-2013 г.
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Фиг. 2
През 2013 г. спрямо 2012 г. отчетеният ръст при показателя „проникване на
интернет” е 2,4 процентни пункта (за периода 2011 – 2012 г. този ръст е бил 3 процентни
пункта). В страните от ОНД се отчита най-високо увеличение на показателя – 5,3
процентни пункта, а в страните от Европа то е едва 1,7 процентни пункта9.
Фиксиран широколентов достъп до интернет
Услугата „фиксиран широколентов достъп” и през 2013 г. продължава да привлича
нови потребители (673,3 млн. абоната), като за едногодишен период отчита ръст на броя
на абонатите, ползващи този вид услуга от 6,0%, което в абсолютно изражение
представлява увеличение с 38 млн. Както и при услугата интернет, така и за фиксирания
широколентов достъп за едногодишен период се наблюдава забавяне в темпа на
нарастване на броя на абонатите с (-)2 процентни пункта. Тази тенденция важи за поголяма част от регионите10.
Проникването на фиксиран широколентов достъп (9,4 % през 2013 г.) отчита
минимален ръст от 0,4 процентни пункта спрямо 2012 г., което се дължи преди всичко на
ръста, отчетен от развитите страни (увеличение с 0,9 процентни пункта).
Графиката по-долу представя данни за степента на проникване на фиксиран
9

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
10
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
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широколентов достъп по региони за периода 2012 – 2013 г.
Проникване на фиксиран широколентов достъп по региони за
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Източник: ITU
Фиг. 3
През 2013 г. страните от ОНД отчитат най-висока степен на увеличение на
показателя проникване – 1,6 процентни пункта спрямо 2012 г. В останалите региони това
изменение е между 0,1 и 0,9 процентни пункта, като най-незначително е в страните от
Африка – 0,1 процентни пункта.
Съгласно информация от Point Topic11, през 2013 г. широколентовият достъп,
реализиран чрез медна технология (DSL, ADSL и ADSL2+) продължава да бъде
доминиращ, въпреки че неговият дял спрямо останалите технологии за широколентов
достъп намалява. Широколентовият достъп, базиран на оптика, все повече се предпочита
от потребителите и през 2013 г. неговото влияние продължава да нараства.
Мобилен широколентов достъп
През 2013 г. важен фактор за развитието на електронните съобщения в световен
мащаб продължава да бъде мобилният широколентов достъп. Доказателство за това е
отчетеният ръст на броя на абонатите с 24,3%12, което в абсолютно изражение
представлява увеличение с 377 млн. Според данни на ITU, нарастването на този сегмент
от пазара на електронни съобщения е следствие от увеличения брой абонати спрямо
данните от 2012 г. както в развиващите се страни (с 36,6%), така и в развитите (с 13,4%).
Абонатите на мобилен широколентов достъп продължават да са в пъти (2,9) повече от
абонатите на фиксиран широколентов достъп.

11

http://point-topic.com/free-analysis/global-broadband-subscriber-numbers-q4-2013/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
12
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Най-голямо относително увеличение на броя на абонатите на мобилен
широколентов достъп за периода 2012 – 2013 г. се наблюдава в страните от Африка (с
14,7%), а най-незначително е в страните от Европа (с 3,07%).
През 2013 г. степента на проникване на мобилен широколентов достъп е нараснала
с 5 процентни пункта спрямо 2012 г., като достига 26,7%13.
На фигурата по-долу е представено проникването по региони в света на мобилен
широколентов достъп за периода 2012 – 2013 г.
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Източник: ITU
Фиг. 4
Данните на ITU за 2013 г. показват, че и през разглеждания отчетен период
проникването на мобилен широколентов достъп до интернет продължава значително да
изпреварва проникването на фиксирания широколентов достъп (фиг. 3 и фиг. 4).
Темпът, с който нараства проникването на мобилния широколентов достъп спрямо
2012 г., е значително по-висок от този на фиксирания широколентов достъп до интернет.
Най-много е нараснал показателят в страните от Северна и Латинска Америка (с 9,2
процентни пункта през 2013 г. спрямо 2012 г.) и Европа (с 8,0 процентни пункта през 2013
г. спрямо 2012 г.).

13

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx -Key 2005-2014 ICT data for the world, by
geographic regions and by level of development
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2. Перспективи за развитие на световния пазар на електронни съобщения
Пазарът на електронните съобщителни услуги в световен мащаб все още не се е
възстановил от неблагоприятните икономически условия през последните години и
очакванията са отново за слабо нарастване на приходите.
Прогнозата на Gartner Inc. за 2014 г. отново предвижда увеличение на приходите
от телекомуникационни услуги. Очаква се то да бъде в рамките на 1,2% спрямо
предходната, като се предвижда те да достигнат 1,65 трилиона щатски долара14.
В своя доклад за пазара на информационно-комуникационните технологии за 2013
г. и 2014 г. Европейската обсерватория за информационни технологии (ЕОИТ) 15
предвижда растеж в телекомуникационния сектор в рамките на 4,5% през 2014 г. спрямо
2013 г., като в голямата си част това е следствие от динамичното развитие на предлаганите
мобилни услуги.
Прогнозата на аналитичната компания Ovum16 за разпределението на приходите от
електронни съобщителни услуги в света, в средносрочен план (до 2018 г.), дава превес на
гласовите услуги пред тези по предоставяне на широколентов достъп до интернет – 804
млрд. срещу 568 млрд. щатски долара.
Въпреки това, проучванията в областта на телекомуникациите на повечето
аналитични компании са съсредоточени в голяма степен върху бъдещото развитие на
услугите за достъп до интернет. В своя доклад за широколентовия достъп до интернет17
ITU прогнозира, че проникването на този тип услуги до 2015 г. ще бъде 45% в световен
мащаб, като в развиващите се страни то ще е в рамките на 37%. В същия документ ITU
цитира данни, изнесени в доклада на компанията Ericsson18, относно прогнозата за
съотношението между броя потребители на фиксиран и мобилен широколентов достъп до
интернет през 2018 г. Очакването е за над девет пъти повече абонати, ползващи мобилен
широколентов достъп до интернет (9,1 млрд.19), в сравнение с тези, които ползват услугата
чрез фиксирани мрежи.
Според прогнозата на независимата консултантска компания Broadbandtrends
LLC20 абонатите на фиксиран достъп до интернет ще нараснат от 683 млн. през 2013 г. до
837 млн. през 2019 г., като проникването на база домакинства се очаква да достигне 43,6%
в сравнение с 38% през 2013 г. На фигура 5 е представена прогноза за развитието на
технологиите в световен мащаб. Технологията DSL ще остане доминираща, но се очаква
спад от близо 11 процентни пункта в относителния й дял спрямо общия брой абонати на
фиксиран широколентов достъп - от 58% през 2013 г. до 47% през 2019 г. при
съответстващ ръст в относителния дял на абонатите, ползващи FTTx достъп.

14

http://www.gartner.com/newsroom/id/2643919
http://www.eito.com/
16
http://ovum.com/wp-content/uploads/2014/01/Ovum-Telecoms-Research-Agenda-2014.pdf
17
http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2013.pdf
18
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-june-2013.pdf
19
Включват се потребителите, ползващи услугата достъп до интернет чрез мобилни телефони и чрез други
видове мобилни устройства, които са отчетени като отделен абонамент.
20
http://broadbandtrends.com/yahoo_site_admin/assets/docs/BBT_GlobalBBOutlook2013_131090_TOC.9143256.p
df
15
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Относителни дялове на абонатите по видове
достъп до интернет, в световен мащаб
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Източник: Broadbandtrends LLC
Фиг. 5
Според Broadbandtrends LLC мобилният широколентов достъп до интернет чрез
LTE технологията остава най-голямата заплаха за достъпа чрез фиксирани мрежи. Това
важи най-вече за развиващите се пазари, където проникването на фиксиран достъп до
интернет е ниско и предлаганите скорости на мобилния интернет и съответните ценови
равнища са съпоставими с тези на фиксирания.
Развитието на мобилните услуги е от все по-голямо значение както за сектора на
телекомуникационните услуги, така и за социално-икономическия напредък в световен
мащаб като цяло. Както ЕОИТ отбелязва, този сектор получава допълнителен тласък в
развитието си и чрез все по-широкото използване на новите мобилни устройства,
приложения и облачни системи.
Тази тенденция се потвърждава и от изнесените данни в доклада на Световната
GSM Асоциация (GSMA), където се посочва, че се очаква ръст с бързи темпове в броя на
потребителите на мобилни услуги и съответно на генерирания трафик на данни.
Прогнозата е, че броят на SIM-картите ще достигне 7,4 млрд. през 2014 г. и 9,2 млрд. към
края на 2020 г.21 (фигура 6).

21

http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_ME_Report_2014_R2_WEB.pdf
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Брой абонати на мобилни услуги в световен мащаб
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Фиг. 6
Прогнозата на GSMA е за ръст в броя абонати на мобилен широколентов достъп до
интернет - от 2,2 млрд. през 2013 г. до 5,9 млрд. през 2020 г. GSMA предвижда, че броят
на LTE мрежите от 256 в края на 2013 г. ще нарасне до 2017 г. до над 500 в 128 държави
по света.
В тази връзка, е важно да се акцентира и върху инициативите на Европейската
комисия (ЕК/Комисията) в областта на мрежите от ново поколение. Една от тях е
публично-частното партньорство, в което тя участва и в резултат на което научноизследователската програма в областта на 5G мрежите – „Проект 5G PPP”22, се очаква да
разполага с общ бюджет от 4,2 млрд. евро. Проектът е част от изследователската програма
на ЕС „Хоризонт 2020” с бюджет от 6,2 млрд. евро, като от тях Комисията ще разпредели
700 млн. евро за проучване на мобилните технологии и мрежи от пето поколение.
Динамиката в развитието на телекомуникационния сектор обуславя и повишеното
търсене на нови мобилни устройства, съответстващи на потребителските очаквания. В
своя Годишен доклад „Прогнози за 2014 г. – технологии, медии и комуникации”23,
консултантската компания Deloitte представя своята прогноза, че през 2014 г. броят
продадени фаблети24 ще се равнява на една четвърт от всички продадени смартфони в
света. Това представлява два пъти повече от обема за 2013 г. и десет пъти повече от
продажбите за 2012 г. Въпреки това, от Deloitte изразяват и своето опасение, че след
първоначалния бърз потребителски успех, 2014 година може да се окаже връхна точка за
22

http://5g-ppp.eu
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-predictions2014.html
24
фаблет – смартфон и таблет в едно, смартфони с 5.0 – 6.9 инчови екрани
23
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фаблетите, тъй като се очаква само една част от потребителите на смартфони да са готови
да работят с толкова голямо мобилно устройство.
В същото време появата на OTT25 услугите и все по-голямата употреба на мобилни
устройства предопределят и ръста в генерирания мобилен трафик на данни в световен
мащаб - 81%26 през 2013 г. спрямо предходната. През 2014 г. броят на изпратените
мигновени съобщения през мобилни телефони (MIM) в глобален план се очаква да бъде
повече от два пъти от този на кратките текстови съобщения (SMS) - 50 милиарда срещу 21
милиарда на ден.
В своя доклад “Pyramid Perspective 2013 - Top Trends in the Global Communications
Industry”27 аналитичната компания Pyramid Research очертава главните тенденции в
развитието на телекомуникационния пазар в световен мащаб:
 Консолидиране на пазара на мобилни услуги, породено от спада в темпа на растеж
на броя абонати, увеличението в първоначалните капиталови разходи и
намалението в маржа на печалба. Pyramid Research открива потенциал за този
процес в държави, където броят на предприятията, предоставящи мобилни услуги,
е по-голям (над три или четири), в някои държави от Африка и Азиатскотихоокеанския регион, както и в страни от Централна и Източна Европа (Полша,
Украйна, Русия, Румъния), където индикаторите за растеж на пазара на мобилни
услуги отразяват пазарната ситуация в същия сектор в развитите държави.
 Засилване процеса на експлоатиране на обща (споделена) инфраструктура от
предприятията, осъществяващи електронни съобщения, провокирано от нуждата от
използване на ограничен честотен ресурс и големите разходи за разгръщане на
собствена мрежа.
 Промяна в модела на разплащане с абонатите, ползващи мобилен широколентов
достъп до интернет чрез LTE технология, който да бъде по-разумен и динамичен
спрямо потребителското поведение в сравнение с досегашния начин на разплащане
при 3G мрежите, при който се предлага определен обем данни на максимално
достижима скорост.
 Разширяване обхвата на използване на M2M услуги 28 в повече области от живота,
като това ще доведе до увеличение в приходите от предоставянето на този тип
услуги.
 Навлизане от страна на предприятия, предоставящи мобилни услуги, в сегмента на
OTT услугите, чрез разработване на собствени мобилни приложения или
посредством осъществяване на партньорство с компаниите, заети в този бизнес
сектор, с цел задоволяване на потребителското търсене и възползване от
възможността за увеличение на приходите.

25

over-the-top - доставяне на съдържание онлайн без намесата на интернет доставчика
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11520862.html
27
https://www.pyramidresearch.com/2013-Top-Trends.htm
28
Machine-to-machine - услуги за автоматизиран трансфер на данни между различни устройства/машини и
централна информационна платформа
26
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3. Обем и структура на пазара на електронни съобщения в България
3.1. Обем на пазара
През 2013 г. пазарът на електронни съобщения в България отбелязва значителен
спад (виж фигура 7). Спадът е в унисон с цялостното икономическо развитие на страната,
резултат от монетарната политика, насочена към ограничения в растежа на доходите,
което рефлектира в свито потребление.
Броят на предприятията, регистрирани в КРС към 31.12.2013 г. за осъществяване на
обществени електронни съобщения, е 1129 (2,08% по-малко в сравнение с предишния
отчетен период), от които 1038 са подали информация в КРС за осъществяваната от тях
дейност през 2013 г.
Обемът на пазара на електронни съобщения за 2013 г. възлиза на 2,544 млрд. лв. и е
изчислен въз основа на получените и обобщени данни от 862 предприятия, които са
осъществявали дейност през отчетния период. В общия обем на пазара са включени и
приходите, реализирани от 37 предприятия, подали през 2013 г. уведомление за
прекратяване на дейността си, но са отчели приходи от осъществяването на обществени
електронни съобщения чрез изпращането на формуляр на въпросник за отчет на дейността
през текущата година.
На фигурата по-долу е представено изменението на обема на пазара на електронни
съобщения в страната за периода 2009 – 2013 г29.
Обем на пазара на електронни съобщения в България
за периода 2009 г. - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 7

29

Данните за 2011 г. и 2012 г. са актуализирани.
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През последните пет години (2009 – 2013 г.) обемът на пазара на електронни
съобщителни услуги в България е намалял с 23,6%, като за периода 2012 – 2013 г. това
намаление е с 8,4%, което в абсолютно изражение представлява 234,6 млн. лв.
Изменението се дължи на по-големия спад (в сравнение с предишния отчетен период) на
приходите в някои от сегментите на пазара: фиксирани и мобилни гласови услуги, както и
на намаление на приходите от сегмента линии под наем. Влияние оказва и по-малката
степен, с която са се увеличили приходите в сегментите пренос на данни и интернет и
пакетни услуги през 2013 г.
Общият обем на пазара на електронни съобщения през 2013 г. съставлява 3,3% от
общия обем на БВП30 на България.
3.2. Структура на пазара
Информация за приходите от дейността по предоставяне на обществени
електронни съобщения по сегменти, определени според вида на предоставяните услуги в
България за периода 2011 – 2013 г. е представена в таблица 1.
Таблица 1
Структура на пазара на обществени електронни съобщения в България по вид на
предоставяните услуги за периода 2011 – 2013 г.
Услуги, чрез които се осъществяват обществени
електронни съобщения
1. Гласови телефонни услуги
1.1. Фиксирана гласова услуга чрез географски номера
от ННП, услугата "избор на оператор" и обществени
телефони 1
1.2. Мобилна гласова услуга чрез номера от ННП
1.3. Други гласови услуги

2

2. Услуги по предоставяне на линии под наем
3. Услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет
4. Услуги за пренос и/или разпространение на радиои/или телевизионни програми
5. Пакетни услуги
6. Други услуги

3

Общо

Година
2012 г.
(млн. лв.)

2011 г.

2013 г.

2 046,186

1 796,664

1 485,421

305,326

265,778

226,643

1 734,082

1 523,807

1 250,880

6,778

7,079

7,898

43,906

45,023

35,225

316,048

344,594

364,678

243,810

235,157

257,551

238,487

310,557

350,366

40,207

46,491

50,611

2 928,644

2 778,485

2 543,852

1

Данните за 2011 г. и 2012 г. са актуализирани.
2
Включват се приходите от предоставянето на VoIP (гласова IP услуга, при която не се използват номера (географски или
негеографски) от ННП, услугата е без гарантирано качество и е необходимо потребителят да използва/разполага с достъп
до интернет през съответно устройство - компютър/телефон), гласова услуга, предоставяна чрез номера с национален код
за достъп от типа „99х” и от предоставяне на гласова услуга чрез търговско представителство.
3
Сегментът включва приходите от предоставяне на канална мрежа, услуги за достъп до спътникови системи, съвместно
разполагане (колокиране) извън случаите на взаимно свързване и необвързан достъп, и други услуги.

Източник: Данни, подадени в КРС

30

Изчислен по текущи цени. Източник: НСИ,
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/GDP_1.1.1.xls
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Изменението на относителните дялове31 на сегментите в структурата на пазара на
електронни съобщения за периода 2011 – 2013 г. е представено на фигура 8.
Структура на пазара на електронни съобщения в България 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 8
Данните по-горе (таблица 1 и фигура 8) показват, че и през 2013 г. общият обем на
пазара, формиран от приходите от предоставяне на електронни съобщителни услуги, се
определя от гласовите услуги, услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет,
предлагани самостоятелно и пакетните услуги.
Въпреки отчетеното намаление от 6,3 процентни пункта спрямо 2012 г., и през
2013 г. делът на гласовите телефонни услуги (фиксирана, мобилна и други гласови
услуги) в общия обем на пазара на обществени електронни съобщения остава най-висок
(58,4%). Услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, предлагани
самостоятелно, които заемат 14,3% от общия обем на пазара, са на второ място, като
наблюдаваното увеличение спрямо 2012 г. е с 1,9 процентни пункта. Следващите по
важност услуги през 2013 г. отново са пакетните услуги, като приходите от
предоставянето им представляват 13,8% в общия обем на пазара, което е увеличение с 2,6
процентни пункта спрямо 2012 г.
31

Изчислени въз основа на общите приходи от дейността
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Въз основа на представената информация, се очертават следните тенденции по
отношение на пазара на електронни съобщения в България през 2013 г., в сравнение с
2012 г.:
 В сегмент „Гласови телефонни услуги” е регистриран спад (в абсолютно
изражение) със 17,3%, като най-голямо намаление отново се наблюдава при
мобилната гласова услуга – 17,9%;
 В сегмент „Услуги по предоставяне на линии под наем” за разлика от 2012 г.,
когато е отчетено увеличение на приходите от тази услуга с 2,54%, през 2013 г.
показателят отчита голямо намаление – 21,76%, което се дължи на спад в
приходите от предоставянето на линии под наем както на едро, така и на дребно;
 В сегмент „Пренос на данни и/или достъп до интернет” обемът на приходите се
увеличава с 5,8%, като се наблюдава увеличение на приходите и при двете основни
услуги в сегмента – достъп до интернет и пренос на данни;
 В сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни
програми”, за разлика от предишния отчетен период (спад с 3,55% през 2012 г.
спрямо 2011 г.), през 2013 г. се наблюдава увеличение на приходите с 9,5%, което
се дължи основно на значително увеличение на приходите от IPTV;
 В сегмента „Пакетни услуги” обемът на приходите бележи ръст с 12,8%. Данните
показват, че вече започва да се наблюдава насищане на пазара на електронни
съобщителни услуги по отношение на различните видове пакети, които се
предлагат;
 В сегмента „Други услуги” се наблюдава ръст от 8,9%, който се дължи преди
всичко на увеличението на приходите от услуги за достъп до спътникови системи
(увеличение със 183,6% спрямо 2012 г.). Другите услуги, включени в този сегмент,
също бележат ръст. За услугата „съвместно разполагане и други форми на
съвместно ползване, включително предоставяне на кули, мачти и други”,
увеличението е с 8,9% спрямо 2012 г., а за услугата „предоставяне на достъп до
канална мрежа” – с 6,2% за едногодишен период.
Взаимно свързване
През 2013 г. се запазва тенденцията от предходните години за спад в обемa на
приходите от взаимно свързване32 (фигури 9 и 10).

32

При изчисляване на обема на сегмента „взаимно свързване” са включени приходите от: физическа
реализация на взаимното свързване (портове, линии и точки на свързване); терминиране на трафик
(произхождащ от фиксирани/мобилни предприятия и WiMax мрежи в страната и в чужбина, включително
SMS и ММS трафик); генериране и транзит.
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Структура на пазара на електронни съобщителни услуги
през 2012 г.

Структура на пазара на електронни съобщителни услуги
през 2013 г.
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Пакетни услуги
Взаимно свързване

Мобилна гласова услуга
Линии под наем
Телевизия
Други

Източник: Данни, подадени в КРС.
Фиг. 9

Фиксирана гласова услуга
Други гласови услуги
Пренос на данни и достъп до интернет
Пакетни услуги
Взаимно свързване

0,3%
Мобилна гласова услуга
Линии под наем
Телевизия
Други

Източник: Данни, подадени в КРС.
Фиг. 10

За период от една година (2012 - 2013 г.) приходите от взаимно свързване
намаляват с 57%. Делът на приходите от взаимно свързване в общия обем на пазара също
намалява, като през 2013 г. той е 11,5% или с 3,2 процентни пункта по-малко в сравнение
с предишния отчетен период (2012 г.) Спадът на приходите от взаимно свързване се
дължи основно на влезлите в сила по-ниски цени на едро за терминиране във фиксирани
мрежи и за терминиране в индивидуални мобилни мрежи от 01.01.2013 г. (Решение №
1361/31.05.2012 г. и Решение № 1362/31.05.2012 г.) и от 01.07.2013 (Решение №
134/14.02.2013 г. и Решение № 135/14.02.2013 г.).
Инвестиции
Общият размер на инвестициите в изграждане и поддържане на обществени
електронни мрежи и услуги през 2013 г. достига 524 млн. лв., при планирани през 2012 г.
инвестиции за 2013 г. от 555 млн. лв. Намалението в общия обем на инвестициите през
2013 г. е само с 4% спрямо вложените средства през 2012 г. и е резултат от промени в
инвестиционните планове, както и от продължаващото изпълнение на дългосрочни
инвестиции. Броят на предприятията, инвестирали през 2013 г., е 473 или над половината
от всички, осъществявали дейност през годината. По данните, подадени в КРС, за 2014 г.
410 предприятия предвиждат да инвестират в дейността по предоставяне на обществени
електронни съобщения близо 624 млн. лв.
През 2013 г. беше въведен нов показател, който да отчита вложените през годината
и предвидените за следващата година инвестиции за мрежи за достъп от следващо
поколение (NGA). Данните за 2013 г. показват, че 62 предприятия са инвестирали в
изграждане или надграждане на мрежите си в NGA мрежи в размер на 86 млн. лв., а 63
предприятия са предвидили 88 млн. лв. за инвестиции в NGA за 2014 г.
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4. Гласови телефонни услуги
Тенденцията за намаление на приходите от услугите, включени в пазарния сегмент
„Гласови телефонни услуги”, установена в периода 2009-2012 г. се запазва и през 2013 г.
Общият обем на този сегмент възлиза на 1,485 млрд. лв., което представлява спад със
17,3% в сравнение с приходите, реализирани през 2012 г. Сегментът „Гласови телефонни
услуги” включва предоставянето на фиксирана гласова услуга чрез географски номера от
ННП, предоставянето на достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата „избор на
оператор”, телефонни услуги чрез обществени телефони, мобилна гласова услуга чрез
номера от ННП (включително кратки текстови съобщения (SMS) и мултимедийни
съобщения (MMS) и други гласови услуги. Приходите в позицията „други гласови услуги”
се формират от предоставянето на VoIP 33, гласова услуга, предоставяна чрез номера с
национален код за достъп от типа „99х” и от предоставяне на гласова услуга чрез
търговско представителство.
В таблица 2 е представена обобщена информация за разглеждания сегмент, а
именно: брой на предприятията, предоставяли през 2013 г. услуги на този пазарен
сегмент, броя на техните абонати/постове, ползвали гласови телефонни услуги, както и
приходите от предоставените услуги.
Таблица 2
Брой предприятия, брой абонати/постове и приходи по вид на предоставяните
гласови телефонни услуги през 2013 г.
Брой
предприятия,
предоставящи
услугата към
31.12.2013 г.

Наименование на услугата

Брой абонати/постове към
31.12.2013 г.
Общо1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

///

///

1. Фиксирана гласова услуга

///

1.1. Фиксирана гласова услуга чрез номера от ННП и
услугата "избор на оператор"

28

1 891 163*

1.2. Телефонна услуга чрез обществени телефони

6

11 096**

2. Мобилна гласова услуга чрез номера от ННП

3

10 486 824

3. Други гласови услуги

3

26
Общо

Приходи
(в млн. лв. без
ДДС)2

226,643
537 197

224,793

///
1 409 411

1,849
1 250,880

///

///

7,898

///

///

1 485,421

1

Вкл. абонати на пакетни услуги
2
Без приходи от пакетни услуги
3
Вкл. VoIP, гласова услуга чрез номера с номера с национален код за достъп от типа "99х" и други (препродажба, търговско представителство)
* Брой постове/линии на абонати на фиксирана гласова телефонна услуга
** Брой обществени телефони/телефонни кабини

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2013 г. общият брой на предприятията, декларирали дейност по
предоставянето на фиксирана телефонна услуга, възлиза на 28, което е с 3 повече от
33

Гласова IP услуга, при която не се използват номера (географски или негеографски) от ННП, услугата е
без гарантирано качество и е необходимо потребителят да използва/разполага с достъп до интернет през
съответно устройство - компютър/телефон.
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предходната година. Това са предприятията „БУЛСАТКОМ” АД, „ИП ЛЪРЛД
КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД и „НЕТ 1” ЕООД, които не са нови на пазара на електронни
съобщения, тъй като същите са доставчици на други електронни съобщителни услуги като
услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет, VoIP и услуги за пренос и/или
разпространение на радио- и телевизионни програми.
С три се увеличава и броят на предприятията, декларирали дейност по
предоставянето на телефонна услуга чрез обществени телефони/кабини, но това не оказва
съществено влияние върху броя на поддържаните през годината обществени
телефони/кабини, тъй като тези предприятия навлизат на сегмента с единични бройки
обществени телефонни кабини. Основната част от обществените телефони/кабини (над
99%) се поддържат от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД
(БТК), във връзка с наложеното на предприятието задължение за предоставяне на
универсалната услуга.
Видно от данните за реализираните приходи, представени в таблица 2, основната
част от приходите в сегмента се формира от предоставяне на мобилна гласова услуга с
номера от ННП. Фигура 11 представя разпределението на приходите на отделните услуги
в обема на сегмента за периода 2011 – 2013 г.
Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент
"Гласови телефонни услуги" за периода 2011-2013 г.
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Т елефонна услуга чрез обществени телефони
Други гласови услуги
Фиксирана гласова услуга чрез номера от ННП и услугата "избор на оператор"
Мобилна гласова услуга чрез номера от ННП

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 11
През 2013 г. структурата на приходите по видове услуги на пазарния сегмент
„Гласови телефонни услуги” не се променя съществено в сравнение с предходните
години. За поредна година най-голям е делът на приходите от мобилна гласова услуга
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(84,2%), следван от приходите от фиксирана гласова услуга чрез номера от ННП и
услугата „избор на оператор” с 15,1%. Делът на приходите от обществени телефони и
частта на приходите, реализирани от други гласови услуги се запазват близки до нивата от
предходните години.
4.1. Фиксирани гласови телефонни услуги
Участници на пазара на фиксирани гласови телефонни услуги
Предприятията, предоставящи услугите, включени в сегмент „фиксирани гласови
телефонни услуги”, най-общо могат да се разделят на две групи:
 предприятия, предоставящи обществени електронни съобщения при разрешителен
режим, чрез ползването на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.
Тази група включва както предприятията, които предоставят достъп до обществена
телефонна услуга чрез географски номера и чрез услугата „избор на оператор”,
така и предприятията, предоставящи услуги чрез негеографски номера и услугата
„транзит”;
 предприятия, предоставящи достъп до обществена телефонна услуга чрез
обществени телефони – дейността се осъществява при уведомителен режим.
През 2013 г. КРС издаде разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения на пет
предприятия. Разрешенията на COMPATEL LIMITED и „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД, „НОВАТЕЛ” ЕООД и „ТРИТЕЛ” ООД се отнасят до
ползването на географски номера от ННП, а на „АЛФА ТЕК” ООД беше предоставен код
за достъп до услугата „избор на оператор”.
Дейност по предоставянето на фиксирани телефонни услуги през 2013 г. са
декларирали 2834 предприятия.
Развитие на сегмента „фиксирана гласова телефонна услуга”
През 2013 г. няма промяна в тенденциите на развитие на сегмента „фиксирана
телефонна услуга”. Намаляващият интерес на потребителите към фиксираните телефонни
услуги води до намаляване на потреблението, поради което този пазарен сегмент се
характеризира със спад:
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„АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД, „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, „БТК НЕТ” ЕООД,
„БУЛСАТКОМ” АД, БТК, „ВАРНА НЕТ” ООД, „ВЕСТИТЕЛ БГ” АД, „ВИМОБАЙЛ” АД, „ВОЙСКОМ”
АД, „ВОКСБОУН ЕС ЕЙ”, „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД, „ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ„ АД,
„ЕСКОМ” ООД, „ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, „ИНТЕРБИЛД” ООД,
„ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „ИП ЛЪРЛД КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД, „КАБЕЛ САТ-ЗАПАД” ООД,
„КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „НЕКСКОМ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „НЕТ 1”
ЕООД, „НЕТ ИС САТ” ООД, „НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД, „НЕТФИНИТИ” ЕАД, „ОРБИТЕЛ” ЕАД,
„ТЕЛЕКОМ 1” ООД и „ТЕРАВОЙС” ЕАД (с Решение № 535 от 08.08.2013 г. на КРС разрешението на
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за
осъществяване на обществени електронни съобщения, беше прехвърлено на „ТЕРАВОЙС” ЕАД)
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 на общите приходи от предоставяне на фиксирана телефонна услуга35, достъп до
обществени телефонни услуги чрез услугата „избор на оператор” и достъп до
обществени телефонни услуги чрез обществени телефони и телефонни кабини,
които през 2013 г. възлизат на 226,6 млн. лв., като намалението в сравнение с 2012
г. е 14,7%;
 на пазарния дял на историческото предприятие от предоставяне на обществена
фиксирана телефонна услуга, изчислен както на база приходи от предоставяне на
обществена фиксирана телефонна услуга чрез фиксирана мрежа и услугата „избор
на оператор”, така и на база брой постове. През 2013 г. относителният дял на
историческото предприятие, изчислен на база приходи, възлиза на 85,7%, като
намалява с 1,6 процентни пункта в сравнение с 2012 г., а този, изчислен на база
брой постове, възлиза на 67,8%, което представлява спад с 0,4 процентни пункта в
сравнение с предходната година;
 в обема на изходящия трафик (измерен в минути), генериран от абонатите36 при
осъществяването на национални (селищни и междуселищни повиквания,
повиквания към мобилни наземни мрежи, към мрежи за широколентов безжичен
достъп и към негеографски номера) и международни повиквания. През 2013 г., в
сравнение с 2012 г., спадът е с 14,3%, при намаление от 10,0% през 2012 г. в
сравнение с 2011 г. Продължава да се свива и потреблението на услугата „избор на
оператор”. Обемът на трафика, реализиран чрез използването на услугата „избор на
оператор”, намалява с 36,5% спрямо този от 2012 г. и неговият дял в общия обем на
телефонния трафик, реализиран от абонатите на фиксирана телефонна услуга,
представлява едва 0,2%;
 в общия брой на фиксираните телефонни постове и в броя на абонатите на услугата
„избор на оператор”.
По данни, подадени в КРС, предприятията, които предоставят достъп на крайни
потребители до фиксирана телефонна услуга чрез географски номера от ННП към края на
2013 г. наброяват 22, като 3 от тях предлагат и достъп до обществена телефонна услуга
чрез услугата „избор на оператор”.
Информацията, подадена от предприятията, предоставящи достъп на крайни
потребители до фиксирана телефонна услуга, сочи, че в сравнение с предходните години
през 2013 г. е преустановена тенденцията за нарастване на абонатите на фиксираните
телефонни постове с достъп чрез мобилни мрежи и на абонатите, които ползват
фиксирана телефонна услуга като част от пакетна услуга с други електронни съобщителни
услуги. Спадът в броя на постовете на абонати на фиксирана телефонна услуга през 2013
г. в сравнение с предходната година е 8,8% (фиг. 12).
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Не са включени приходите от инсталационни такси и месечни абонаменти от пакетни услуги, включващи
фиксирана телефонна услуга.
36
Включва трафика, генериран от абонати на фиксирана телефонна услуга, вкл. услугата „избор на
оператор”, както и трафика от повиквания от обществени телефони.
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Фиксирани телефонни постове и фиксирана телефонна
плътност по население в България за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 12
Общият спад, отчетен през 2013 г. се дължи не само на намалението на броя на
фиксираните телефонни постове на историческото предприятие (с 9,3%), но и на
изменението в броя на фиксираните телефонни постове на абонати на алтернативните
предприятия, който в края на 2013 г. е намалял със 7,9% в сравнение с предходната
година. Спадът в броя на фиксираните телефонни постове намира отражение в стойността
на показателя „фиксирана плътност по население”, изчислен като съотношение между
общия брой на активните телефонни постове и броя на населението на страната към 31
декември на съответната година.
При услугата „избор на оператор” освен спад в потреблението за поредна година,
се отчита и намаление на броя на абонатите, ползващи услугата. В края на 2013 г. в
абсолютно изражение абонатите на услугата са под 700, а делът им в общия брой абонати
на фиксирана телефонна услуга е незначителен – 0,03%.
Разпределение на приходите и трафика от предоставяне на фиксирана телефонна
услуга
Видно от фигура 13 основната част от приходите, генерирани от предоставянето на
фиксирана телефонна услуга37, се формира от приходите от абонаменти. За периода 2011 –
2013 г. е налице нарастване на относителния дял на приходите от абонаменти с 5
процентни пункта, което е предимно за сметка на намалението на относителния дял на
37

Не са включени приходите от месечни абонаменти и инсталационни такси за фиксирана телефонна услуга,
включена в пакет с други електронни съобщителни услуги. Включени са приходите от услугата „избор на
оператор” и приходите от повиквания чрез обществени телефони и телефонни кабини.
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приходите, реализирани от телефонни повиквания.
Разпределение на приходите от предоставяне на фиксирани
телефонни услуги за периода 2011 - 2013 г.
350.000
0,6%

Приходи (Млн. лв.)

300.000

9,6%

1,2%

28,2%

10,1%

250.000

1,9%
7,8%

200.000
26,0%

23,7%

150.000
100.000
61,5%

62,7%

66,5%

50.000
0.000
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Инсталационни такси, абонаментни такси и еднократни плащания
Телефонни разговори
Услуги на едро (взаимно свързване)
Други услуги

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 13
Приходите, реализирани от телефонни повиквания, намаляват не само като
относителен дял в общия обем на приходите от фиксирана телефонна услуга, но и в
абсолютна стойност, като това намаление за периода 2011 - 2013 г. е средно с около 20%
годишно. Причината за това е установената вече практика на предлагане на абонаментни
планове с включени минути за телефонни повиквания. Данните, подадени от
предприятията, показват, че значителна част от обема трафик, генериран от абонатите на
фиксирана телефонна услуга, са минути, включени в месечните абонаменти. През 2013 г.
този вид трафик възлиза на близо 68% от общо генерирания трафик на дребно, като
очаквано най-голям дял от него се формира от повиквания в мрежата (on net), а най-малък
дял – от повиквания към мобилни мрежи.
Фигура 14 представя разпределението на общия обем трафик, генериран от
фиксирани мрежи.38 Видно от представеното, основна част от обема на трафика се
формира от повиквания в рамките на мрежата, следван от повикванията към други
фиксирани мрежи и повикванията към мрежи в чужбина.

38

Включен е трафикът, генериран от абонати на фиксирана телефонна услуга с географски номера от ННП,
трафикът от абонати на услугата „избор на оператор” и трафикът от обществени телефони и телефонни
кабини.
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Разпределение на трафика, изходящ от фиксирани
мрежи, през 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 14
Въпреки че заема основна част от общо реализирания трафик през 2013 г. в
сравнение с предходната година, делът на трафика от повиквания в рамките на мрежата
слабо намалява - с близо 3 процентни пункта. В абсолютна стойност това намаление
възлиза на 17,8%. При повикванията към други фиксирани мрежи делът се увеличава с
малко над 2 процентни пункта в сравнение с предходната година, а в абсолютна стойност
се отчита ръст с 0,7%.
Обществени телефони
По данни на предприятията към края на 2013 г. обществените телефони и
телефонните кабини на територията на страната възлизат на 11 096. Може да се отбележи,
че в сравнение с предходния период броят им се запазва, като дори се отчита слабо
увеличение (с 0,1%). Въпреки това и независимо от увеличения брой предприятия,
поддържащи обществени телефонни кабини, трафикът и приходите от тази услуга
намаляват и през 2013 г., съответно с 18,8% и 19,0%. Като цяло обемът на трафика,
приходите и броят на поддържаните обществени телефони и телефонни кабини се
формира почти изцяло от дейността на БТК, произтичаща от задълженията на
предприятието в качеството му на доставчик на универсалната услуга.
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4.2. Мобилни гласови телефонни услуги
Участници на пазара
През 2013 г. няма промяна в броя на предприятията, които предоставят на
българския пазар обществени мобилни телефонни услуги. Участници на този пазарен
сегмент са „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД и БТК.
Покритие на мрежите
В таблицата по-долу е представена информация за покритието към 31.12.2013 г. на
мобилните наземни мрежи на трите предприятия.
Таблица 3
Предприятие

„Мобилтел” ЕАД

„Космо България
Мобайл” ЕАД

GSM

UMTS

GSM

UMTS

GSM

UMTS

Покритие по
територия

99,51%

97,87%

99,49%

80,39%

99,60%

97,90%

Покритие по
население

99,99%

99,73%

99,98%

96,09%

99,99%

99,81%

Показател

БТК

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от горните данни покритието по стандарт GSM обхваща над 99,5% от
територията на страната и 99,98% от населението. Поради това инвестициите на
предприятията са насочени към мрежите по стандарт UMTS. Към края на годината БТК е
предприятието, постигнало най-голямо покритие по население на мобилната си мрежа по
стандарт UMTS. Най-голям ръст на UMTS покритието по територия за едногодишен
период отбелязва „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД - близо 4 процентни пункта.
Общият брой на активните базови станции по стандарт UMTS на трите
предприятия нараства, като към 31.12.2013 г. достига 3911, което представлява ръст от
близо 15% спрямо края на предходната година. Отчитайки постигнатото покритие от
близо 100% на база територия и население по стандарт GSM, увеличението на броя GSM
базови станции спрямо края на предходната година е в рамките на 1,8%, като към
31.12.2013 г. общият им брой достига 7721.
Развитие на сегмента мобилни гласови телефонни услуги
През 2013 г. този пазарен сегмент се характеризира със спад на следните
показатели:
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 общи приходи от предоставяне на мобилни телефонни услуги, които спрямо
предходната година намаляват със 17,9% и към края на 2013 г. възлизат на 1,251
млрд. лв.39;
 брой на активните SIM карти с възможност за ползване на гласови услуги, който
към 31.12.2013 г. е 10 486 824 40 или с 2,7% по-малко спрямо края на 2012 г. (фиг.
15).
Потребители и проникване на мобилни гласови телефонни услуги в
България за периода 2011-2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 15
В резултат на намалението в абсолютно изражение на потребителите на мобилни
телефонни услуги през 2013 г. показателят „мобилна телефонна плътност” бележи спад от
малко над 3 процентни пункта спрямо 2012 г., достигайки 144,7%.
- пазарен дял на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД41, изчислен както според броя на абонатите,
така и според приходите от предоставяне на мобилни телефонни услуги, за сметка на

39

Включва приходи от мобилни гласови телефонни услуги и допълнителни услуги, свързани с мобилната
гласова услуга (като SMS, MMS, видео разговори, справочно-информационни услуги и др.) с изключение на
приходите от месечни абонаменти за мобилна телефонна услуга, предоставяна в пакет с други електронни
съобщителни услуги.
40
Включва брой активни SIM карти с възможност за ползване на гласови услуги и при срок на валидност за
предплатените карти 12 месеца. Не са включени картите за пренос на данни без възможност за
осъществяване на гласови телефонни повиквания.
41
През 2013 г. относителният дял на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, изчислен на база брой абонати, възлиза на 40,7% и
намалява за едногодишен период с почти 2,6 процентни пункта , а този, изчислен на база приходи, възлиза
на 42,3%, като отбелязва спад от 2,3 процентни пункта.
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нарастване на пазарния дял най-вече на БТК42 и незначително нарастване на пазарния дял
на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД43.
Сред основните фактори, оказващи влияние за развитието на сегмента и
регистрирания за поредна година спад на гореизброените показатели, са насищането на
традиционните пазари на гласови услуги, намаленията на цените за терминиране в
индивидуални мобилни мрежи, наложени с Решение на КРС № 1362/31.05.2012 г. и
Решение № 135/14.02.2013 г. и увеличеното потребление на мобилни телефонни услуги,
предлагани в пакет с други електронни съобщителни услуги. Следва да се подчертае, че в
показателя общи приходи са обхванати приходите от мобилна телефонна услуга,
предоставяна единствено като самостоятелна. Броят на абонатите на пакетни услуги,
включващи мобилни телефонни услуги, към 31.12.2013 г. представлява 13,4% от общия
брой на потребителите на мобилни телефонни услуги.
Съотношение между потребители на предплатени услуги и абонати по договор
Видно от данните в долната фигура, броят на абонатите по договор у нас отбелязва
ръст за сметка на броя на потребителите на предплатени услуги, чиито дял в общия брой
потребители на мобилни телефонни услуги намалява до 34% (фиг. 16)44. През 2013 г.,
следвайки тенденцията от предходните години, над половината (51,8%) от активираните
през годината нови абонати са по договор.
Спадът в отчетения брой активни предплатени карти към 31.12.2013 г. – близо 10%,
се отразява на показателя брой активни SIM карти, който, както вече беше посочено,
намалява спрямо предходната година.

42

През 2013 г. относителният дял на БТК, изчислен на база брой абонати, възлиза на 22,1% като нараства с
1,7 процентни пункта спрямо предходната година, а този, изчислен на база приходи, възлиза на 21,3%, като
отбелязва ръст от 2 процентни пункта.
43
През 2013 г. относителният дял на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, изчислен на база брой абонати,
възлиза на 37,2%, като нараства с 0,8 процентни пункта спрямо предходната година, а този, изчислен на база
приходи, възлиза на 36,4%, като отбелязва ръст от 0,3 процентни пункта.
44
Данните не отчитат картите за услуги за мобилен пренос на данни, от които не могат да бъдат
осъществявани гласови телефонни повиквания.
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Съотношение между потребители на предплатени услуги и
абонати по договор 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 16
Абонати на услуги, предоставяни под друга търговска марка45
Според предоставените в КРС данни към 31.12.2013 г. относителният дял на броя
абонати на услуги, предоставени под друга търговска марка, в общия брой активни SIM
карти с възможност за ползване на гласови услуги, остава стабилен спрямо данните към
края на 2012 г. – около 6%. Отчита се слабо намаление в техния абсолютен брой - около
7% на годишна база, което се дължи основно на спада в броя на предплатените карти.
Разпределение на приходите от услуги, предоставяни чрез мобилни мрежи
Определяща роля в структурата на приходите продължава да имат тези от месечен
абонамент и инсталационни такси. През 2013 г. делът им е нараснал с близо 8 процентни
пункта спрямо 2012 г. и вече представляват 45,9% от общия обем на сегмента (фиг. 17).

45

Под други търговски марки се имат предвид както търговски марки, собственост на предприятието (от
типа на Loop, Frog Mobile), така и собственост на други юридически лица (от типа на Ало, Да!). През 2013 г.
БТК не предлага услуги, предоставени под друга търговска марка
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Разпределение на приходите от предоставяне на мобилни телефонни
услуги за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 17
Приходите от гласовата телефония формират около 30% от общата сума на
приходите от мобилни телефонни услуги. Реално делът на гласовите услуги е още поголям, като се отчита, че приходите от включените в тарифните планове минути за
разговори са отчетени в приходите от месечен абонамент. Относителният дял на
приходите от услуги на едро отбелязва спад от 9 процентни пункта през 2013 г. спрямо
предходната година.
Видно от фигура 18, относителният дял на трафика в рамките на дадена мобилна
мрежа в общо генерирания трафик на дребно в мобилните мрежи в страната,
представляващ 82,9%, продължава да бъде определящ в структурата на трафика. Спрямо
предходната 2012 г. относителният дял на трафика в рамките на дадена мобилна мрежа
бавно намалява, като отбелязва спад от 2,6 процентни пункта. Относителният дял на
трафика, генериран към други мобилни мрежи, е в рамките на 13,4%, като бележи ръст от
близо 3 процентни пункта спрямо предходната година. Делът на изходящия трафик към
фиксирани мрежи остава непроменен спрямо 2012 г. - 2,2% от общо генерирания през
2013 г.
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Разпределение на трафика, изходящ от мобилни
наземни мрежи, през 2013 г.
2,2%

1,5%

13,4%

82,9%

В рамките на мрежата (on net)

Към други мобилни мрежи (off net)

Към фиксирани мрежи в страната

Към мрежи в чужбина

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 18
Кратки мултимедийни и текстови съобщения
За пръв път от няколко години общият брой на изпратени мултимедийни
съобщения (MMS) през 2013 г. бележи спад от 2,4% спрямо 2012 г. Броят на изпратените
кратки текстови съобщения (SMS) продължава да нараства, като към 31.12.2013 г. броят
им е с 9,7% повече спрямо предходната година.
4.3. Гласови услуги с негеографски номера с национален код за достъп от типа 099х,
предоставяни чрез мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) с ползване на
радиочестотен спектър
Мрежите за широколентов безжичен достъп (BWA) с ползване на радиочестотен
спектър позволяват предоставянето на гласови телефонни услуги с географски и
негеографски номера и услуги за безжичен широколентов достъп до интернет. За разлика
от предходната година, през 2013 г. е отчетено намаление както на абонатите на
широколентов безжичен достъп до интернет46, така и на абонатите на гласови услуги.
Към 31.12.2013 г. разрешения за изграждане на електронни съобщителни мрежи за
широколентов безжичен достъп (BWA) притежават три предприятия: „МАКС ТЕЛЕКОМ”
OОД, „НЕКСКОМ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. От тях търговска дейност
осъществяват „МАКС ТЕЛЕКОМ” OОД и „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. „МАКС
46

Информация е представена в частта „Пренос на данни и/или достъп до интернет”

34

ТЕЛЕКОМ” ООД предоставя гласови услуги с негеографски номера с национален код за
достъп от типа 099х, а предоставяните от „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД телефонни
услуги са чрез фиксирана мрежа – неподвижни крайни точки, поради което техните
абонати и приходи са включени в сегмента „фиксирана гласова телефонна услуга”.
Към 31.12.2013 г. абонатите на гласови услуги (от самостоятелни и пакетни услуги)
с код за достъп от типа 099х отчитат спад с 24%, спрямо данните за броя абонати в края на
2012 г., като при абонатите от пакетни услуги, намалението е още по-голямо и достига
71%. При приходите47 се наблюдава спад от 67,5% за едногодишен период. В тази връзка,
с писмо до КРС от 29.10.2013 г. „Макс Телеком” ООД уведомява комисията, че към
същата дата дружеството е преустановило предлагането на гласови услуги на нови
абонати в своята WiMax мрежа. Стратегията за развитие на предприятието включва
мигриране на всички настоящи абонати на гласови услуги към LTE технология, като по
този начин към края на 2014 г. се очаква предоставянето на гласови услуги чрез WiMax
мрежата на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД да бъде преустановено окончателно.
5. Услуги по предоставяне на линии под наем
Участници на пазара
Към 31.12.2013 г. общо 69 предприятия фигурират в регистъра на КРС като
възнамеряващи да предлагат услугата „линии под наем”, включително „международни
линии под наем”. През годината 19 нови предприятия са уведомили комисията за
намеренията си да предоставят услугата и 648 са декларирали отказ от намеренията си да я
предоставят. В края на 2013 г. активно действащи на пазарния сегмент са 19 49
предприятия, като 9 от тях са предоставяли услугата както на дребно, така и на едро.
Развитие на сегмента линии под наем
Обемът на сегмента „линии под наем” за поредна година отчита спад. Общите
приходи50 от предоставяне на услугата през 2013 г. възлизат на 32,303 млн. лв., което
представлява намаление с 23,83% спрямо 2012 г. От гледна точка на използваните
технологии този обем се реализира въз основа на предоставени под наем традиционни и
47

Използваните приходи са: нетрафични приходи (приходи от месечен абонамент за самостоятелни услуги)
и трафични приходи от услуги на дребно и от услуги на едро. Приходите от месечен абонамент от пакетни
услуги не е включен.
48
„ИНТЕРБИЛД” ООД, „ИБЕРОКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД, „НЕТСТАР ТЕЛЕКОМ” ООД; „ПССУ ГЛОУБЪЛ
Б.В.(PCCW Global B.V.) LLC” АД, „СОФИЯ ОНЛАЙН” ЕОД и „НЕТБРОК” ООД
49
"АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК" АД, "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД, "БУЛГАРТЕЛ" ЕАД,
"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, "ВЕСТИТЕЛ БГ" АД, "ГЛОБЪЛ
КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД, "ЕН БИ АЙ СИСТЕМИ" ООД, ЕТ "ЕНДЖЪЛСОФТ - АНГЕЛ ГАРОВ",
"КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ" ЕАД, "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, "НЕТ ИС САТ" ООД, "НЕТЕРА" ЕООД,
"НОВАТЕЛ" ЕООД, "ПАНТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД (считано от 11.09.2013 г. „ПАНТЕЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД се преименува на „ТЮРК ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД), "ПЛАДИ
КОМПЮТЪРС" ООД, "ПРОНЕТ ТЕЛЕКОМ", "СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД, "ТЕЛЕКАБЕЛ" и
"ТЕЛНЕТ" ООД.
50
Включени са приходите от национални линии под наем на едро и дребно, както и приходите от
националните участъци на международните линии под наем.
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алтернативни линии. Традиционните линии (аналогови или цифрови) функционират във
физическия слой на OSI модела, докато алтернативните линии функционират в повисоките слоеве, поради което те могат да гарантират по-високи скорости при
предоставяне на електронни съобщителни услуги. В тази връзка един от основните
фактори за намаляване на приходите е нарастващото потребление на алтернативни линии,
които имат по-ниски цени в сравнение с традиционните линии под наем.
На фигура 19 е представено разпределението на реализираните приходи от
предоставяне на услугата „линии под наем” (на едро и дребно) за периода 2011 – 2013 г.
Структура на приходите от предоставяне на линии под
наем за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 19
Въпреки отчетеното намаление от 7,54% на приходите от линии под наем на
дребно (съответно 11,08 млн. лв. през 2013 г. и 11,98 млн. лв. през 2012 г.) делът им в
структурата на сегмента се увеличава с 6,0 процентни пункта спрямо 2012 г.
Увеличението на този дял се дължи на намалението на приходите от предоставяне на
линии под наем на едро спрямо предходната година с 29,7%. През 2013 г. 73,3% от
линиите под наем на едро са алтернативни, което е ръст с 8,16 процентни пункта спрямо
2012 г. Това оказва влияние върху размера на приходите, тъй като цените на
алтернативните линии под наем са значително по-ниски от цените на традиционните
линии.
Делът на приходите от предоставяне на национални линии под наем на едро остава
почти без промяна в структурата на общите приходи от сегмента. През 2013 г. той
намалява с 1,3 процентни пункта спрямо предходната година (съответно 30,20 млн. лв.
през 2012 г. и 21,22 млн. лв. през 2013 г.).
Общият брой линии под наем на едро и на дребно, предоставени през 2013 г., като
цяло намалява с 24,5% в сравнение с предходната година. Това се дължи основно на
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намалението в броя на предоставените линии под наем на дребно с 40,9%. Една от
причините, поради които се наблюдава спад в броя на линиите под наем на дребно, е
преустановяване предоставянето на този вид линии от страна на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД през
2013 г., както и на възможностите за по-евтини способи за свързване от линиите под наем,
например IP VPN.
През 2013 г. броят на линиите, предоставени под наем на едро, отбелязва ръст с
3,54% за националните линии (3364 линии през 2012 г. и 3483 линии през 2013 г.) и 3,51%
за международните линии (177 линии през 2013 г. и 171 линии през 2012 г.).
На фигура 20 е представено разпределението на броя предоставени линии под наем
на дребно и едро за периода 2011-2013 г.
Брой линии под наем за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 20
Както е видно от графиката, за разглеждания период се наблюдава значително
изменение в структурата от гледна точка на броя предоставени линии под наем. През 2013
г. се наблюдава спад в дела на линиите под наем на дребно в общия брой линии под наем
(близо 14 процентни пункта) за една година, като те вече обхващат под 50% от общия
брой линии под наем. В абсолютна стойност също намаляват, като този спад е от 2471
линии спрямо 2012 г. (съответно 6037 линии на дребно за 2012 г. и 3566 - за 2013 г.). През
годината едва 5,8 % от общия брой линии под наем на дребно са новооткрити.
Спадът в дела на линиите под наем на дребно в общия брой линии под наем през
2013 г. е за сметка на нарастване на дела на линиите под наем на едро. Делът на
последните спрямо предходната година нараства с 13 процентни пункта в общия брой на
линиите под наем. В абсолютни стойности броят им отбелязва ръст от 3.5% за
едногодишен период (3535 линии през 2012 г. и 3660 през 2013 г.).
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Изчислените стойности на относителните дялове на БТК и алтернативните
предприятия на база реализирани приходи през 2013 г. показват, че БТК притежава
относителен дял от 64% на база приходи от предоставяне на линии под наем, като за
едногодишен период този дял е нараснал с 3,78 процентни пункта. Делът на БТК,
изчислен на база брой линии, намалява с 0,69 процентни пункта спрямо 2012 г., като
възлиза на 51,69% от общия брой предоставени линии под наем.
На фигури 21 и 22 е представено разпределение на предоставените линии под наем
на едро и на дребно за периода 2011 – 2013 г. според вида на интерфейса.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 21
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 22

Видно от графиките е налице ясно изразена тенденция за спад при традиционните
линии под наем на едро за разглеждания период и ръст при алтернативните линии спрямо
2012 г.
При линиите под наем на дребно преобладават традиционните линии – 81,1% от
общия брой предоставени линии под наем на дребно за 2013 г., като делът на тези линии
се увеличава с 21,2 процентни пункта спрямо 2012 г. - резултат от прекратяване
предоставянето на алтернативни линии под наем на дребно от страна на „МОБИЛТЕЛ”
ЕАД.
Като цяло пазарът на линии под наем е нестабилен. Намалява общият брой на
линиите под наем, както и приходите от тях за разглеждания период. Предприятията се
ориентират към изграждане на собствени структури и други възможности за достъп.
Експанзивното развитие на широколентови инфраструктури за достъп от следващо
поколение е не само национална, но и общоевропейска тенденция, което води до свиване
на пазара на линии под наем.
6. Пренос на данни и достъп до Интернет
През изминалата година услугите за достъп до интернет и пренос на данни в
страната продължиха възходящото си развитие. В таблица 4 е представена обобщена
информация за разглеждания сегмент: броя на предприятията, предоставяли през 2013 г.
услуги на този пазарен сегмент, размера на получените от тях приходи и броя на техните
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абонати/потребители.
Таблица 4
Брой абонати/потребители и приходи по вид на предоставяните през 2013 г. услуги за
достъп до интернет и пренос на данни
Брой
предприятия,
предоставящи
услугата през
2013 г.

Наименование на услугата

1. Услуги за достъп до интернет и пренос на данни на
дребно
1.1. Достъп до интернет3, в т. ч.:
1.1.1. фиксиран
1.1.2. безжичен
мобилен достъп4
сателитен
друг вид (WiMAX, RLAN, HomeBox)
1.2. Услуги за пренос на данни
1.3. Други услуги (хостинг, електронна поща и др.)

Брой абонати/потребители към
31.12.2013 г.
Общо

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

///

///

///

614
551
167
3
1
167
52
///

3 821 252
1 398 307
2 422 945
2 367 584
///
///
///
///

1

1 684 873
///
///
991 611
///
///
///
///

Приходи
(в лв. без
2
ДДС)

326,315
289,025
///
///
///
///
///
35,806
1,484

2. Услуги на едро
2.1. Предоставяне на капацитет за интернет свързаност
(Peering и Transit)
2.2. Услуги за пренос на данни

///

///

///

38,363

85

///

///

15,587

27

///

///

20,923

2.3. Предоставяне едро на линии за достъп до интернет

14

///

///

1,853

///

///

///

364,678

Общо
1

Вкл. абонати на пакетни услуги
2
Без приходи от пакетни услуги
3
Данните за общия брой абонати и приходи на услуги за достъп до интернет и приходите са получени въз основа на експертна оценка, на база постъпили в
КРС данни от 92,4% от регистрираните предприятия.
4
Вкл. се мобилен достъп с карти за данни или модем, пакетни услуги с включен мобилен достъп до интернет и абонати на пакети за пренос на данни,
закупени допълнително към гласови планове.

Участници на пазара
Общият брой на регистрираните в КРС предприятия с намерения да предоставят
тези видове услуги е 868. Реално предоставялите услуги за достъп до интернет и пренос на
данни са 614, като се отчита 3% намаление (или 19 предприятия по-малко) спрямо 2012 г.
Независимо от големия брой активни предприятия на пазара, през 2013 г. десет от тях
притежават 68,6% пазарен дял на база абонати на пазара на широколентов фиксиран
достъп до интернет.
Развитие на сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет”
През 2013 г. приходите51 от сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет”
достигат 364,678 млн. лв., като се увеличават с 5,1% спрямо 2012 г. Приходите от услуги
на едро възлизат на 38,363 млн. лв. и се повишават с 9,1% спрямо предходната година,
51

Включва приходи от самостоятелно предлагани услуги за достъп до интернет на дребно (фиксирани и
безжични), услуги за пренос на данни на дребно и услуги на едро (капацитет за интернет свързаност, услуги
за достъп на едро, съвместно разполагане на съоръжения при предоставяне на линии за достъп до интернет,
услуги за пренос на данни на едро).
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което е резултат от увеличение при приходите от предоставяне на услуги за пренос на
данни.
Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент
"Пренос на данни и достъп до интернет" през 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 23
Приходите от услуги за достъп до интернет на дребно възлизат на 289 млн. лв. и
имат най-голям дял (79,3%) от общите приходи за сегмента, като в абсолютни стойности
се наблюдава увеличение от 7,4% спрямо данните от 2012 г.
През изминалата година се наблюдава значително повишаване на броя на услуги за
достъп до интернет в страната. Общият брой на абонатите на интернет услуги (фиксиран и
мобилен достъп до интернет) към 31.12.2013 г. възлиза на 3 821 252, което е повишение от
22%52 спрямо 31.12.2012 г. През 2013 г. абонатите, ползващи пакетни услуги (с включен
фиксиран или мобилен достъп), се увеличават с 12%, като достигат 1 684 873 и
представляват 44,1% от общия брой абонати, ползващи услуги за достъп до интернет.
Броят на абонатите на фиксиран достъп до интернет (включително услуги в пакет)
се увеличава с близо 7% спрямо 31.12.2012 г. и достига 1 398 30753.
Към 31.12.2013 г. броят абонати, ползващи мобилни услуги за достъп до интернет54
през отчита 34,7% ръст спрямо предходната година и достига 2 367 584. Съществено
влияние за повишаването на броя на абонатите на мобилен достъп до интернет в страната

52

За целите на сравнението, данните за 2012 г. са актуализирани.
Въз основа на експертна оценка, базирана на получени в КРС данни от 92,4% от регистрираните
предприятия.
54
мобилен достъп чрез карти за данни и модеми, абонати на пакети за пренос на данни, закупени
допълнително към гласови планове, абонати на пакетни услуги с включен мобилен достъп до интернет
53
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оказва нарастването от 62,6% за едногодишен период на абонатите на мобилни услуги за
достъп до интернет чрез карти за данни и/или модем.
През 2013 г. делът на абонатите на самостоятелна услуга чрез карта за данни или
модем в общия брой потребители на мобилен достъп е 36,9%, а на пакетите за пренос на
данни, закупени допълнително към гласови планове - 21,5%, като се наблюдава
увеличение на дела на тези видове услуги съответно с приблизително 6 и 2 процентни
пункта спрямо данните от 2012 г.
Проникването на широколентов фиксиран и мобилен достъп55 до интернет на база
домакинства и на база население за тригодишен период е представено на фигура 24.
Проникване на широколентов фиксиран и мобилен достъп до интернет
на база домакинства и на база население за периода 2011 – 2013 г.
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Проникване на мобилен достъп по население

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 24
В края на 2013 г. проникването на широколентов фиксиран достъп до интернет
сред домакинствата в страната достига 43,0% спрямо 40,4% в края на предходната година
и 37,6% в края на 2011 г. За разглеждания период (2011 – 2013 г.) промяната в показателя
„проникване на широколентов фиксиран достъп до интернет на база население” е 2,5
процентни пункта и към 31.12.2013 г. достига 20,1%56. Потребителите, ползващи мобилен
достъп до интернет, се увеличават с близо 43,5% през разглеждания период, което
рефлектира и върху показателя за проникване на мобилен достъп по население в България
и от 39,7% за първата година, стойностите достигат до 57,5% през 2013 г.
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Включват се: абонати на мобилен достъп чрез карти за данни и модеми, абонати на пакети за пренос на
данни, закупени допълнително към гласови планове, абонати на пакетни услуги с включен мобилен достъп
до интернет, както и потребители на услуги за мобилен достъп до интернет, предоставяни без отделен
абонамент.
56
За изчисление на този показател са използвани данните от оценката на НСИ за населението на страната
към 31.12.2012 г. и към 31.12.2013 г. и данните от преброяването през 2011 г.
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Разпределението на абонатите (с изключение на ползващите мобилен достъп) по
вид на достъпa до интернет към края на 2011, 201257 и 2013 г. е представено на фигура 25.
Разпределение на абонатите по вид достъп до интернет (с изключение на
мобилен достъп) за периода 2011 - 2013 г.
2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 25
Услугите за достъп до интернет чрез хибридна мрежа са предпочитани от
потребителите заради бързата скорост на достъп и възможността да се възползват от
допълнителни услуги. За разлика от преобладаващия брой държави – членки на ЕС, в
България DSL достъпът продължава да отстъпва място на алтернативните технологии,
които от своя страна заемат дял от 82,4%.
През 2013 г. най-висок дял в общия брой абонати с фиксиран достъп (40,8%) заемат
тези, които ползват оптичната свързаност с различна отдалеченост на мрежовата точка от
крайния потребител (основно FTTB/N/C), като в периода 2011 – 2013 г. е отчетен ръст от 7
процентни пункта.
През 2013 г. продължава тенденцията на спад на дела на абонатите на втората найизползвана технология ADSL в България (с 3,7 процентни пункта спрямо 2012 г.), като
този дял достига до 17,6%, а за периода 2011 – 2013 г. намалението е с 9,5 процентни
пункта. Това изменение се дължи основно на обновяването на мрежата на историческото
предприятие и преминаване на неговите абонати от ADSL към оптичен достъп
(наблюдавания ръст е от 1,3 пъти спрямо данните за 2012 г.).
Абонатите на CaTV достъп през 2013 г. нарастват с 16,6% спрямо 2012 г., което
представлява увеличение от 1,4 процентни пункта в относителния дял на абонатите,
ползващи тази технология. Следва да се отбележи фактът, че към 31.12.2013 г. абонатите
на кабелен достъп с протокол Docsis 3.0, позволяващ високоскоростен пренос на данни,
за едногодишен период отчитат ръст от 49,2% и достигат 51% от общия брой абонати на
CaTV технология.

57

За целите на сравнението, данните за 2012 г. са актуализирани.
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Значителен спад през последната година (с близо 7 процентни пункта) се отчита в
относителния дял на LAN58 абонатите в общата структура на пазара, като намалението е
основно за сметка на нарастване на дела на абонатите на оптична свързаност. Към края на
2013 г. мрежите на LAN операторите се използват от 13% от абонатите на достъп до
интернет в сравнение с 19,8% през 2012 г.
На фигура 26 може да се проследи изменението в разпределението на абонатите
според скоростта на широколентов достъп (с изключение на мобилен достъп) за
тригодишен период. Поради пренебрежимо малкия брой абонати, ползващи теснолентов
достъп (0,03% от общия брой), данните за този вид достъп не са представени в графиката.
Разпределение на броя на абонатите според скоростта на достъп
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 26
В резултат на увеличаващия се дял на абонатите, ползващи оптична свързаност,
към края на 2013 г. 39,1% от потребителите на широколентов интернет достъп са ползвали
скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99 Mbps, което
представлява увеличение с 5,2 процентни пункта спрямо 2012 г.
От съществено значение и знак за повишаване качеството на услугата е фактът, че
за 2013 г. в сравнение с 2011 г., потребителите ползващи скорост на даунлоуд от
международното пространство над 100 Mbps са нараснали над 3 пъти (до 44 308 от 12 804
абоната към 31.12.2011 г.).
Очакванията за 2014 г. са да се запази тенденцията за увеличение на абонатите,
използващи пакетни услуги. Миграцията към хибридни и оптични мрежи, по-високите
скорости и по-доброто качество на услугата, които предприятията могат да предложат,
както и значителният ръст в броя абонати на мобилен интернет достъп (чрез карти за
58

LAN (Local Area Network) достъп - Достъп чрез локална кабелна мрежа (изградена напр. на базата на
Ethernet), при която не се използва оптична връзка.
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данни и модеми), са основните предпоставки за увеличаване на броя на абонатите в
сегмента.
7. Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
През 2013 г. обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение
на радио- и телевизионни програми” възлиза на 257,551 млн. лв. и бележи ръст спрямо
2012 г. в размер на 9,5%. През годината е налице ръст на приходите при почти всички
услуги в сегмента, с изключение на приходите от самостоятелно предлагана кабелна
телевизия, при която се отчита спад от 6,5%. Този спад се дължи преди всичко на ръст в
броя на абонатите на кабелна телевизия, предлагана в пакет с други електронни
съобщителни услуги.
Най-висок ръст в сегмента се наблюдава при приходите от предоставяне на IPTV
услуги на дребно (85,3%), следвани от услугите на едро за пренос на радио- и
телевизионни програми (44,5%).
Обобщена информация за броя на предприятията, предоставяли услуги за пренос
и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, за броя на техните
абонати/потребители, както и за размера на получените от тях приходи, заедно със
структурата на сегмента, е представена в таблица 5 и на фигура 27 по-долу:
Таблица 5
Брой абонати/потребители и приходи по вид на предоставяните през 2013 г. услуги за
пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми в сегмента
Наименование на услугата

1. Разпространение на радио- и телевизионни програми
на дребно
1.1. Кабелна телевизия

3

Брой
предприятия,
предоставящи
услугата през
2013 г.

Общо1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги
623 813

Приходи
(в млн. лв. без
ДДС)2

326

1 742 455

293

///

///

///

2

///

///

///

1.2. Спътникова (сателитна) телевизия
1.3. IPTV

Брой абонати/потребители към
31.12.2013 г.

201,222

33

///

///

///

2. Наземно радиоразпръскване на радио- и/или телевизионни програми4

73

///

///

///

3. Предоставяне на пренос/разпространение на радиои/или телевизионни програми

15

158

///

56,329

3.1. Услуги за пренос на радио- и/или телевизионни
програми

6

55

///

15,338

10

103

///

40,991

///

257,551

3.2. Услуги за разпространение на радио- и/или телевизионни програми, в т.ч. IPTV услуга на едро, предоставяна на други предприятия
Общо

///

///

1

Вкл. абонати на пакетни услуги
2
Без приходи от пакетни услуги
3
Данните за общия брой абонати на кабелна телевизия и приходите са получени въз основа на експертна оценка, на база постъпили в КРС данни от 93,65% от
регистрираните предприятия. 24 от предприятията, притежаващи регистрация в КРС за предоставяне на услугата, не са предоставили отчет за дейността си през
2013 г.
4
1 от предприятията, притежаващи регистрация в КРС за предоставяне на услугата не е предоставило отчет за дейността си през 2013 г.

Източник: Данни, подадени в КРС
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При услугите за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми
броят на предприятията е намалял с 11 спрямо предходната година, като към края на 2013
г. броят на активните предприятия е 73. Този спад е естествен резултат от преминаването
от ефирно аналогово към ефирно цифрово разпространение на радио- и телевизионни
програми в България през 2013 г. Броят на предприятията, предоставящи
пренос/разпространение на радио- и телевизионни програми на едро, е с 2 по-малко
спрямо предходната година (за сравнение, през 2012 г. техният брой е 17).

100%

Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент "услуги
за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни
програми" за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 27
През 2013 г. най-голям дял в общия обем на сегмента (78,1%) продължават да
заемат приходите от предоставяне на услуги на дребно за разпространение на радио- и
телевизионни програми (фиг. 27): кабелна телевизия, спътникова (сателитна) телевизия и
IPTV. Независимо от отчетения през годината висок ръст на абонатите и приходите от
предоставяне на IPTV на дребно, нейният дял в сегмента продължава да е най-малък –
едва 0,67%.
7.1. Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно
Участници на пазара
През 2013 г. броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на
радио- и телевизионни програми на дребно, намалява до 326 (таблица 5), като
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наблюдаваният спад е от близо 60 предприятия в абсолютни стойности или 15,3% в
относителни спрямо 2012 г.
Към 31.12.2013 г. общият брой регистрирани в КРС предприятия за предоставяне
на кабелна телевизия е 376, като този на реално предоставялите тази услуга намалява с 16
спрямо 2012 г. и достига 29359. Това е индикатор за продължаване на наблюдаваната през
последните няколко години тенденция на намаляване броя на кабелните оператори, която
е съпътствана от засилване на конкуренцията между предприятията, осъществяващи
дейност на този пазарен сегмент, от гледна точка на качеството и разнообразието на
предоставяните услуги.
През 2013 г. броят на кабелните оператори, предоставящи възможност на
абонатите за цифрово приемане на телевизионни програми, нараства с 59 спрямо 2012 г.,
като достига 160, което представлява около 55% от общия брой предприятия, реално
осъществявали дейност през 2013 г. За сравнение този дял е бил близо 33% през
предходната година и 23% през 2011 г.
Броят на предприятията, които към 31.12.2013 г. предоставят услугата спътникова
(сателитна) телевизия у нас са две: „БУЛСАТКОМ” АД и БТК, като разрешението60 на
третото предприятие, предоставяло сателитна телевизия през 2012 г. - „САТЕЛАЙТ БГ”
АД, беше отнето с Решение на КРС № 11/09.01.2014 г.
В последните години IP телевизията затвърждава своите позиции сред
потребителите, като средство за получаване на надежден и качествен телевизионен
сигнал, съпроводен с интерактивност и гъвкавост на услугата. Към 31.12.2013 г. 166
предприятия са регистрирани да предоставят IPTV, като 33 от тях реално предоставят тази
услуга. Други 5 са заявили, че имат намерение да започнат предлагането й през 2014 г.
По отношение на разпределението на предприятията според начина на
предоставяне на IPTV, през 2013 г. 24 предприятия закупуват IPTV услугата от друго
предприятие с цел препродажба, а останалите 9 предоставят услуги чрез собствена
платформа. Препродажбата е предпочитан метод от предприятията-доставчици от гледна
точка на разходите за поддържане на собствена платформа, а също и за уреждане на
авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми.
През 2013 г. броят на предприятията, предоставящи IPTV чрез собствена
платформа, нараства в абсолютно изражение с едно спрямо 2012 г. Две действащи
предприятия са започнали да предоставят услуги чрез собствена платформа през 2013 г.,
вместо да закупуват услугата на едро от други доставчици, и 2 са новите за сектора
предприятия, които са стартирали предоставянето на услугата чрез собствена платформа.
Впечатление прави фактът, че предприятията, предоставящи телевизионна услуга чрез
собствена платформа, увеличават относителния си дял, но все още представляват под 30%
от всички осъществяващи дейност на този пазарен сегмент участници. Независимо от това
обаче те заемат значителен дял от броя на абонатите, приемащи IP телевизия (98%), а
92,5% от потребителите на IPTV са абонати на най-големите две предприятия за сегмента

59

24 предприятия от посочените регистрирани към 31.12.2013 г. не са предоставили отчет за дейността си
през 2013 г.
60
Предприятие „САТЕЛАЙТ БГ” АД не е представило информация за отчет на дейността си през 2013 г.
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БТК и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, като делът им спрямо предходната година нараства с 3,5
процентни пункта.
Абонати и приходи от предоставяне на услуги по разпространение на радио- и
телевизионни програми на дребно
За периода 2011 – 2013 г. броят на абонатите на платена телевизия на дребно
нараства с 13%, като само за последната година наблюдаваният ръст е 6,5%, достигайки
1,72 млн. абоната.

(хил. бр.)

Структура на броя абонати на платена телевизия
(кабелна, сателитна и IPTV) за периода 2011-2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 28
Най-значително е увеличението на абонатите на IP телевизия през 2013 г. спрямо
предходната - близо 50%, като към 31.12.2013 г. те достигат 8,3% от абонатите на платена
телевизия в страната (фигура 28). Абонатите на IP телевизия продължават да нарастват и
през 2013 г., което се дължи не само на предимствата на услугата пред традиционната
кабелна и сателитна телевизия, а именно нейната интерактивност и възможността за
интеграция с други IP-базирани услуги (интернет, VoIP и др.), но също така и на
наличието на голямо разнообразие от пакетни услуги, които се предоставят от
предприятията. За разлика от предходните години обаче темпът на нарастване намалява
значително, което показва, че междуплатформената конкуренция в сегмента по отношение
на качеството и разнообразието на предоставяните услуги, се задълбочава.
Броят на потребителите на сателитна телевизия също бележи ръст – 7,7%, като 88%
от новите абонати са абонати на пакетни услуги с включена сателитна телевизия. В края
на 2013 г. броят на абонатите, ползващи услугата самостоятелно или в пакет с други
електронни съобщителни услуги достига 44% от общия брой на абонатите на платена
телевизия у нас.
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За разлика от предходните няколко години, когато се наблюдаваше спад в броя на
абонатите на кабелна телевизия, през 2013 г. е налице незначителен ръст от 0,5%. Този
ръст е в резултат на подобряване качеството на услугата и предлагане на по-добри
условия на потребителите под натиска на задълбочаващата се конкуренция между
предприятията, предоставящи телевизионна услуга, базирана на различни технологични
платформи (кабелна телевизия, сателитна телевизия и IPTV). Към 31.12.2013 г. абонатите
на кабелна телевизия продължават да заемат най-голям дял от общия брой абонати на
платена телевизия в страната – 47,7%61.
В последните няколко години телевизионните приемници и качеството, което те
осигуряват, претърпяха силно развитие. Това даде отражение върху услугите, които се
предлагат от нарастваща част от доставчиците на телевизионно съдържание, като услугите
с добавена стойност постепенно започват да се превръщат в необходимост за крайните
потребители.
При разпределението на абонатите, които ползват HD формат, според вида на
телевизионната услуга, която приемат, най-голям е делът на потребителите на сателитна
телевизия – 47%, следван от абонатите на кабелна телевизия – 40% и на IPTV – 13%.
Общият брой абонати на телевизия с висока резолюция към 31.12.2013 г. е почти 700 хил.,
като нараства с 80% спрямо предходната година.
Услугите „Pay-per-View” (PPV) и видео по поръчка (VOD) придобиват все поголяма популярност в България през последните няколко години. Те се предлагат от
предприятията, предоставящи кабелна телевизия, както и от IPTV доставчиците, като към
31.12.2013 г. броят на уникалните абонати, които поне веднъж са използвали услугите, са
както следва:
 за услугата PPV този брой нараства с 28% в сравнение с предходната година, като
достига 2690;
 за услугата видео по поръчка (VOD) ръстът е около 34%, достигайки 33,6 хил.
абонати.
В графиката по-долу е представена структурата на абонатите на платена телевизия
според населеното място, в което използват тази услуга към 31.12.2013 г.
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Въз основа на експертна оценка, базирана на получени в КРС данни от 93,65% от регистрираните
предприятия
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Структура на абонатите по вид на ползваната телевизионна
услуга* и по вид на населеното място към 31.12.2013 г.
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* Не са налични данни за броя на абонатите на сателитна телевизия, разпределени по населени места

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 29
Както е видно от фигура 29 предприятията, предоставящи IP телевизия, насочват
усилията си предимно към привличане на потребители в градовете. В края на 2013 г. делът
на абонатите на IPTV в общия брой абонати на платена телевизия62 в градовете е 18%,
като този дял нараства спрямо предходната година с 5 процентни пункта. В селата 99,7%
от потребителите на платена телевизия ползват кабелна телевизия, като този дял остава
непроменен спрямо 2012 г.
Броят на абонатите на пакетни услуги с включена телевизионна услуга в тях
нараства всяка година, като за периода 2011 – 2013 г. техният брой се е увеличил с 9,7
процентни пункта. На следващата графика (фиг. 30) е показан делът на абонатите на
пакетни услуги с включена телевизионна услуга в общия брой абонати, разпределени по
платформи за периода към 31.12.2013 г.

62

Не са налични данни за броя на абонатите и приходите от предоставяне на сателитна телевизия,
разпределени по населени места
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Дял на абонатите на пакетни услуги с включена
телевизионна услуга в общия брой
абонати, разпределени по платформи към 31.12.2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 30
От графиката е видно, че броят на абонатите на пакетни услуги с включена IP
телевизия представлява над 94% от общия брой абонати на IP телевизия, като този дял е
нараснал за последните три години (2011 – 2013 г.) с близо 5 процентни пункта. За същия
период относителният дял на абонатите на пакетни услуги с включена кабелна телевизия63
нараства до 36,5%, а на абонатите на пакетни услуги с включена сателитна телевизия
достига 24,1%.
В резултат на увеличението в броя на абонатите, проникването на платената
телевизия (кабелна телевизия, сателитна телевизия и IPTV) сред домакинствата към
31.12.2013 г. запазва своята тенденция на нарастване, като увеличава дела си с 3,6
процентни пункта спрямо предходната година и 6,5 процентни пункта спрямо 2009 г. и
достига 58%64 (за сравнение, към края на 2012 г. този показател е 54,4%). Най-голям е
ръстът на проникването на сателитната телевизия (1,8 процентни пункта) спрямо 2012 г.,
като делът й в края на 2013 г. възлиза на 25,5%. Този на кабелната телевизия през 2013 г. е
27,6% или с 0,1 процентни пункта повече спрямо предходната година, а на IPTV достига
4,8%, което представлява увеличение с 1,6 процентни пункта спрямо 2012 г. (фиг. 31).

63

Изчислен на база оценка на броя абонати въз основа на получени данни от 93,65% от регистрираните
предприятия
64
Броят на домакинствата (3 005 589 - обикновени домакинства), използван за изчисляване на показателя, е
от последното официално преброяване на НСИ, проведено през 2011 г.
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Проникване на телевизионната услуга (кабелна, сателитна
и IPTV) сред домакинствата за периода 2009 - 2013 г.
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Фиг. 31
Обемът на общите приходи, генерирани от абонати на платена телевизия през 2013
г., възлиза на 201,22 млн. лв. За разлика от предходния едногодишен период, при който в
общите приходи от платена телевизия се наблюдаваше спад от 4%, през 2013 г. те
нарастват със 7% спрямо 2012 г.

(млн. лв.)

Структура на приходите от предоставяне на платена
телевизия (кабелна, сателитна и IPTV) за периода 2011-2013 г.
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Ръстът в общия обем на пазара на платена телевизия в България е в резултат на
увеличението на приходите от сателитна и IP телевизия за периода 2012 – 2013 г. Найзначително е нарастването в приходите от IPTV – с над 85%, следвано от приходите от
сателитна телевизия – с 16,6%. За поредна година обемът на приходите от кабелна
телевизия проявява тенденция на спад. През 2013 г. спрямо предходната година
отчетеният спад е 6,5%, като делът, който приходите от кабелна телевизия заемат в общия
размер на приходите от платена телевизия в страната, възлиза на 39% 65 (фиг. 32). Както
вече бе посочено по-горе, спадът в приходите от кабелна телевизия се дължи преди всичко
на значителния дял на абонатите на пакетни услуги с кабелна телевизия в общия брой на
абонатите, използващи този вид телевизия.
В края на месец септември 2013 г. бе осъществено преминаването от ефирно
аналогово към ефирно цифрово разпространение на радио- и телевизионни програми в
България. Ефектът от него върху пазара на платена телевизия в страната предстои да се
прояви и ще бъде отчетен в края на следващата година. Видно от данните на фигура 28 погоре, към края на 2013 г. е налице ръст спрямо предходната година както в броя на
абонатите на сателитна телевизия, така и в броя на абонатите на кабелна и IP телевизия,
т.е. цифровизацията на телевизионния ефир към настоящия момент не е оказала негативно
отражение върху сегмента на платена телевизия у нас.
Поради задълбочаващата се конкуренция между доставчиците на кабелна,
сателитна и IP телевизия, се очаква преразпределяне на абонатите на платена телевизия в
следващите няколко години, както и нарастваща миграция на потребители от
традиционните платформи към IPTV.
7.2. Пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и IPTV на
едро
През 2013 г. общо 15 предприятия са предоставяли услуги на едро за пренос и/или
разпространение на радио- и телевизионни програми. Получените приходи от тях възлизат
на 56,329 млн. лв. и бележат ръст от 21,20% спрямо предходната година в резултат на
отчетено през годината увеличение в приходите от предоставяне на почти всички услуги
на едро за пренос и разпространение на радио- и телевизионни програми, с изключение на
IPTV услугата на едро и предоставянето на друг вид разпространение (кабелно). При тези
две услуги е отчетен спад в размер на 6,13% спрямо 2012 г.
Като цяло, приходите от услуги за пренос на радио- и телевизионни програми
нарастват с 44,48% спрямо 2012 г., а при приходите от услуги за разпространение на
радио- и телевизионни програми отчетеният ръст е в размер на 14,31%, в резултат на
увеличение на приходите от услугите „наземно радиоразпръскване” и „спътниково
радиоразпръскване”.
Подробна информация за броя на предприятията, предоставяли през 2013 г. услуги
на едро за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, за броя на
потребителите на услугите и за размера на получените от тях приходи, както и за
структурата на пазара на горепосочените услуги, е представена в таблица 6 и на фигура 33
65

В обема на общите приходи от кабелна телевизия не се включват приходите от предоставяне на пакетни
услуги.
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по-долу:
Таблица 6
Брой абонати/потребители и приходи от предоставяне на услуги на едро за пренос
и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, вкл. IPTV услуги на едро
през 2013 г.
Брой
предприятия,
Видове услуги за пренос и/или разпространение на радиопредоставящи
и/или телевизионни програми на едро
услугата
през 2013 г.
1.1. Услуги за пренос на радио- и/или телевизионни
програми, в т.ч.:

Брой
Приходи от
абонати/потре- услугата през
бители на
2013 г.
услугата към (в млн. лв. без
31.12.2013 г.
ДДС)

6

55

15,338

1.1.1. Наземен радиорелеен пренос

1

8

2,149

1.1.2. Спътников пренос

3

27

13,119

1.1.3. Друг вид пренос

3

20

0,069

10

103

40,991

1.2.1. Наземно радиоразпръскване

7

51

36,484

1.2.2. Спътниково радиоразпръскване

1

20

3,710

1.2.3. Друг вид разпространение на радио- и/или
телевизионни програми, вкл. IPTV услуга
на едро

3

32

0,797

15

158

56,329

1.2. Услуги за разпространение на радио- и/или телевизионни програми, вкл. IPTV услуга на едро,
предоставяна на други предприятия, в т.ч. :

Общо

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2013 г. броят на предприятията, предоставящи услуги за пренос на радио- и
телевизионни програми, е намалял с 2 предприятия спрямо предходната година, но броят
на потребителите на тези услуги в края на 2013 г. е нараснал с 1,9%.
През 2013 г. броят на предприятията, предоставящи услуги за разпространение на
радио- и телевизионни програми, вкл. IPTV услуга на едро, остава без изменение спрямо
предходната година (10 предприятия), а при броя на потребителите на този вид услуги е
налице спад с 6,4%.
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Структура на приходите по видове услуги за
пренос/разпространение на радио- и/или телевизионни
програми на едро за периода 2011 - 2013 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 33
От данните на фигура 33 е видно, че и през 2013 г. най-голям дял в общия обем на
приходите от предоставяне на услуги на едро за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми заема наземното радиоразпръскване – 64,77%, а най-малък дял
(0,12%) заемат услугите на едро за предоставяне на друг вид пренос (кабелен) на радио- и
телевизионни програми. Предприятията, които предоставят IPTV услуги на едро през 2013
г. са „ВЕСТИТЕЛ БГ” АД, „НЕТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД и „ВИОРА
ИНТЕРАКТИВ” ООД, като към 31.12.2013 г. само последните две предприятия
предоставят тази услуга на пазара. Това обстоятелство намира отражение и върху размера
на приходите от предоставяне на IPTV услуги на едро през 2013 г. - в сравнение с периода
2010 – 2012 г., когато се наблюдава устойчив ръст в тези приходи (почти 3 пъти
увеличение), то през 2013 г. е налице спад от 6% спрямо 2012 г.
Наземен радиорелеен пренос и наземно радиоразпръскване
През 2013 г. приходите на предприятията, които осъществяват дейност по наземно
радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали, са в размер на 38,6 млн. лв.,
отчитайки увеличение от 13% спрямо 2012 г.
Основната част (94,4%) от тези приходи са генерирани от предоставяне на услуги
по разпространение на радио- и телевизионни програми. Останалите 5,6% се дължат на
предоставянето на услуги по пренос на програми.
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УКВ-ЧМ радиоразпръскване
В края на 2013 г. 72 предприятия имат право да осъществяват наземно аналогово
радиоразпръскване на радиосигнали, като общият брой на действащите разрешения
възлиза на 313. През годината са прекратени 2 разрешения на две предприятия.
Предприятията с национално покритие към 31.12.2013 г. са две - БНР и „ДАРИК
РАДИО” АД. Постигнатото покритие по население към 31.12.2013 г. на програмите на
БНР е 95% за програма „Хоризонт” и 91% за програма „Христо Ботев”, а на „ДАРИК
РАДИО” АД – 95,5 %.
Предприятията с местно покритие са 70, което представлява 97,2% от общия брой,
като 30 от тях (42,3%) осъществяват дейност в повече от едно населено място.
Наземно цифрово радиоразпръскване
Във връзка с изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) в Република България на 30.09.2013 г. беше прекратено
действието на издадените от КРС разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на
телевизионни сигнали.
Към края на 2013 г. право да осъществяват електронни съобщения чрез издадените
им разрешения за наземно цифрово радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали
имат общо 5 предприятия, като мрежите на 4 от тях са с национално покритие – „НУРТС
ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, HD MEDIA SERVICES LTD и
„БУЛСАТКОМ” АД, а мрежата на 1 предприятие – „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД – е за
територията на гр. София. От тях през 2013 г. три са осъществявали дейност по наземно
цифрово радиоразпръскване – „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и
„ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД.
8. Пакетни услуги
През 2013 г. продължава тенденцията, наблюдавана през предходните години, на
нарастване на потреблението на пакетни услуги66 от българското население.
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Съгласно §1, т. 79 от допълнителните разпоредби на ЗЕС, понятието „ценови пакет” се дефинира като
„пакет от две или повече услуги, чиито цени са различни от цените на всяка от услугите, ако същите услуги
се предоставят извън пакета”. Съгласно възприетото от КРС описание, пакетните услуги включват две или
повече електронни съобщителни услуги, предлагани от дадено предприятие заедно (с обща цена), при което
услугите се предоставят във фиксирани, предварително определени пропорции и условия. Пакетните услуги
най-общо биват два вида: „чист пакет” и „смесен пакет”, като разграничителният елемент е дали
потребителят има възможност да закупи някоя от услугите в пакета отделно. Свързаните услуги, от своя
страна, се наблюдават в ситуацията, когато една услуга се предлага само ако бъде закупена заедно с друга
услуга, като последната може да бъде закупена и поотделно. Следва да се има предвид, че информацията,
поместена в Годишния доклад, не се отнася до случаите на предлагани „чисти пакети”, (например
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От данните на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения в
България през последните години, е видно, че пакетните услуги представляват все поголям интерес за потребителите, поради удобствата, които предоставят. Към края на 2013
г. предприятията, предлагащи пакетни услуги, са 110, като най-предлагана е двойната
пакетна услуга „Телевизия и фиксиран достъп до интернет” (от 101 предприятия).
Приходите67 (от инсталационни такси и месечен абонамент), които генерират
предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги в пакет към края на 2013
г., достигат 350,4 млн. лв., като бележат ръст от 12,8% спрямо предходната година.
Относителният дял на сегмента „Пакетни услуги“ в общия обем на пазара на електронни
съобщения в България представлява 13,8%, (увеличение с 2,6 процентни пункта спрямо
2012 г.).
За поредна година с най-голям дял в общия обем на приходите от предлаганите
пакетни услуги са приходите от двойни пакетни услуги, които са в размер на 285,7 млн.
лв. Приходите от тройни пакетни услуги са 61,3 млн. лв., а от четворни – 2,4 млн. лв.
Най-значително нарастване на годишна база в приходите се наблюдава при пакета,
включващ мобилна гласова услуга, фиксиран достъп до интернет и телевизия (55,3%).
Това се дължи, от една страна, на все по-мащабното навлизане на предприятията,
предоставящи мобилни услуги на пазарите на достъп до интернет и на телевизия и, от
друга, на фактът, че този пакет започва да се предоставя сравнително скоро – в периода
2010 – 2011 г.
Най-голямо намаление в приходите се наблюдава при услугата с включена мобилна
гласова услуга и фиксиран достъп до интернет (84,1%). То може да се обясни с голямото
увеличение на приходите, генерирани от пакетите, комбиниращи мобилна гласова услуга
с мобилен достъп до интернет и фиксирана гласова услуга с фиксиран достъп до интернет.
Останалите видове пакети, отбелязващи спад, дължат това на намаляващото потребление
на фиксираната гласова услуга, включена в тях.
На следващата фигура 34 е представено разпределението на приходите по видове
пакетни услуги към края на годината.

предоставяне на достъп до обществена телефонна мрежа и обществено достъпни телефонни услуги в
определено местоположение).
67
Не се включват приходите от потребление извън пакета при предоставяне на пакетни услуги, включващи
гласови телефонни услуги.
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Разпределение на приходите по видове пакетни услуги през 2013 г.
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0,3%
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10,6%

3,5%
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услуга, фиксиран интернет и телевизия
Други

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 34
Четири вида пакетни услуги формират над 80% от общия обем на приходите от
пакетни услуги към края на разглеждания период:
 мобилна гласова услуга и мобилен достъп до интернет (40,5%) – услуга, която през
последните години бележи високи ръстове както по отношение на генерираните
приходи, така и по отношение на броя абонати;
 телевизия и фиксиран достъп до интернет (23,6%) – това е най-предлаганата
пакетна услуга от предприятията, също така и една от първите предлагани на
пазара пакетни комбинации от електронни съобщителни услуги;
 фиксирана гласова услуга, фиксиран достъп до интернет и телевизия (11,4%);
 фиксирана гласова услуга и фиксиран достъп до интернет (10,6%).
По данни на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения в
България, към края на 2013 г. броят на абонатите на пакетни услуги е 2,03 млн., което
представлява увеличение с 8% в сравнение с предходната 2012 г.
Въпреки наблюдаваното увеличение на потребителите на пакетни услуги, делът на
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абонатите като процент от населението все още остава нисък – 27,8%68. В сравнение с
края на 2012 г. обаче показателят „проникване по население” е нараснал с 2,1 процентни
пункта. Към края на 2013 г. показателят „проникване на база домакинства” е 59,2% 69 (с 4,5
процентни пункта по-висок спрямо 2012 г.), което дава основание да се заключи, че през
2013 г. над половината от българските домакинства са абонирани за повече от една
електронна съобщителна услуга.
Тенденциите в развитието на пакетните услуги зависят от потребителското търсене
и нагласи. В долната таблица са представени данни за развитието на различните видове
пакетни услуги.
Таблица 7
Изменение на абонатите на пакетни услуги през 2013 г. спрямо 2012 г. в проценти
Наименование на пакета

Изменение на абонатите през 2013 г.
спрямо 2012 г. (%)

Телевизия и фиксиран достъп до интернет
Мобилна гласова услуга, фиксиран интернет и телевизия
Фиксирана гласова услуга и телевизия
Мобилна гласова услуга и мобилен достъп до интернет
Фиксирана гласова услуга и мобилна гласова услуга
Фиксирана гласова услуга, фиксиран достъп до интернет и телевизия
Мобилна гласова услуга и фиксиран достъп до интернет

+53,5
+24,5
+12,1
+11,0
-3,6
-16,8
-29,8

Фиксирана гласова услуга и фиксиран достъп до интернет
Фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга и телевизия
Мобилна гласова услуга и телевизия
Фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга и фиксиран достъп
до интернет
Фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга, фиксиран достъп
до интернет и телевизия

-33,4
-36,9
-40,5
-53,7
-79,3

Източник: Данни, подадени в КРС
По отношение на изменението в броя абонати на пакетни услуги, се наблюдават
същите тенденции както по отношение на генерираните приходи. Най-голямо увеличение
се наблюдава при пакетната услуга с включени телевизия и фиксиран достъп до интернет,
дължащо се на нейните водещи позиции като най-предлагана и една от най-дълго
съществуващите на пазара. Видовете пакети, отбелязващи спад спрямо предходната
година, включват фиксирана гласова услуга, с изключение на пакетите с включени
мобилна гласова услуга и телевизия и с мобилна гласова услуга и фиксиран достъп до
интернет. Намалението при тях се обяснява с увеличението на броя абонати на пакета,
комбиниращ и трите услуги в едно.
Разпределението на абонатите по видове пакетни услуги в България е представено
на фигура 35.
68

Показателят „проникване на база население” е изчислен въз основа на данните от НСИ за броя на
населението към 31.12.2012 г., http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=378#cont
69
При изчисляване на показателя „проникване на база домакинства” са взети под внимание единствено
домашните абонати на пакетни услуги към 31.12.2012 г. Използвани са данните на НСИ за броя на
домакинствата към 01.02.2011 г.
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Разпределение на абонатите по видове пакетни услуги към
31.12.2013 г.
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Други

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 35
От представените данни е видно, че интересът на потребителите е насочен най-вече
към три вида двойни пакетни услуги: мобилна гласова услуга и мобилен достъп до
интернет (48,6%), телевизия и фиксиран достъп до интернет (21,2%) и фиксирана гласова
услуга и мобилна гласова услуга (16,6%). Тези три най-използвани пакетни услуги са били
най-предпочитаните и през 2012 г., но в различна последователност. Първото място се
запазва спрямо предходната година за пакета, включващ мобилна гласова услуга и
мобилен достъп до интернет, като той заема почти половината от пазара на пакетни
услуги, както на база абонати, така и на база приходи.
На фигура 36 е представено разпределението на абонатите на пакетни услуги
според вида на телевизионната услуга, която приемат.
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Разпределение на абонатите на пакетни услуги според вида на
телевизионната услуга, която приемат за периода 2011 - 2013 г.
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5,9%

80%

17,8%
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Сателитна телевизия
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 36
Както е видно от графиката по-горе, към края на 2013 г. 48,6% от абонатите на
пакетни услуги с включена телевизионна услуга ползват кабелна телевизия, 29,6% –
сателитна телевизия и 21,8% – IPTV. За периода 2011 – 2013 г. се наблюдава спад в
относителния дял на абонатите на пакетни услуги с кабелна телевизия в общия брой
абонати на пакетни услуги с телевизия, но в абсолютно изражение в края на 2013 г. се
отчита ръст в размер на 23,4 хил. абоната повече на пакетни услуги с кабелна телевизия
спрямо края на 2011 г. Абонатите на пакети със сателитна телевизия нарастват с малко
над 48 хил. броя през последната година, а тези на пакети с IPTV – с над 45 хил. броя.
Във връзка с изисквания на Европейската комисия и по-коректното представяне на
приходите, генерирани от различни електронни съобщителни услуги, от 2013 г. КРС
изисква от предприятията, предоставящи пакетни услуги, да предоставят информация за
разпределението на приходите по отделни видове услуги, включени в пакета70. Събраните
данни показват, че най-голяма част (над една трета) заема мобилната гласова услуга
(33,9%), следвана от фиксирания достъп до интернет (29%) и телевизията (21,2%). Това са
трите услуги, които участват във формирането на тези пакетни услуги, които бяха
отличени по-горе като водещи както по отношение на генерираните приходи, така и по
70

Разпределението на приходите по отделни видове услуги, включени в пакета се извършва въз основа на
оценка, основаваща се на цените на самостоятелни услуги, които имат близки или сходни характеристики
(например включени в абонаментната месечна такса минути към национални фиксирани и/или мобилни
мрежи, скорост на download от интернет пространството, брой включени телевизионни програми и др.) на
услугите, включени в пакетната услуга.
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отношение на абонатите. На следващо място се нарежда мобилният достъп до интернет
(8,01%), който от тази година се предлага в комбинация не само с мобилна гласова услуга,
но и с телевизия. За в бъдеще се очаква тази тенденция да се запази, а също така да
започне и предлагането му в пакет с други електронни съобщителни услуги. На последно
място се нарежда фиксираната гласова услуга (7,95%), която както беше споменато,
представлява елемент на тези пакетни услуги, които показват най-голямо намаление
спрямо предходната година.
Пакетните услуги се превръщат във все по-примамливо решение както за
потребителите, така и за предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги.
През 2013 г. движеща сила на пазара на пакетни услуги в България продължават да бъдат
мобилните услуги – гласови услуги и мобилен интернет. Традиционната пакетна услуга –
фиксиран достъп до интернет и телевизия – също не губи своите позиции. Видно от
представените данни, през 2013 г. се наблюдават забавени темпове на нарастване на
приходите и абонатите за разлика от наблюдаваните през предходните години (в пъти),
което е индикация, че пазарът е достигнал определена степен на насищане. Това
обстоятелство би могло да доведе до повишаване качеството на предлаганите услуги
и/или до понижаване на цените.
9. Перспективи за развитие на българския пазар на електронни съобщения
Очакванията за развитието на пазара на електронни съобщения в България са
неблагоприятни. Те са базирани на трайния спад в обема на пазара, формиран под натиска
на конкуренцията на ОТТ услугите като Skype, Viber и WhatsApp, предлагащи софтуер за
пренос на глас и видеоконферентна връзка, разработени от някои от най-големите
технологични компании в света, като Google, Мicrosoft, Yahoo. Наред с посоченото,
миграцията на абонатите на фиксирани гласови телефонни услуги към мобилни услуги и
към ползване на алтернативните възможности, които предоставят евтините VoIP услуги и
постепенното пренасищане на пазара на мобилни услуги, ще допринесат за общия спад на
обема на пазара на електронни съобщения в България.
Въпреки очертаните негативни тенденции на пазара, в краткосрочен план се очаква
ръст при следните сегменти на пазара:
 в сегмента „Гласови услуги” се очаква и през следващите години да продължи
нарастващото предлагане и потребление на гласови услуги, предлагани в пакет с
други електронни съобщителни услуги, и увеличено предлагане на множество
промоции, свързани с отстъпки от месечните абонаментни цени, включване на
допълнителни минути за изходящи разговори и др.
 ръст в броя на абонатите и приходите от услуги за широколентов достъп до
интернет в определено местоположение. Миграцията към хибридни и оптични
мрежи с цел предлагане на по-високи скорости и подобряване на качеството на
услугата ще продължи, като в резултат тенденцията към увеличаване броя на
абонатите на високоскоростен широколентов достъп до интернет със скорости,
равни или по-големи от 30 Mbps ще се запази;
 мобилният интернет достъп ще изпревари в развитието си достъпа в определено
местоположение. Ръстът в потреблението на услуги за мобилен достъп до
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интернет, високоскоростен пренос на данни и мултимедийно съдържание се очаква
да бъде и в резултат на миграцията от WiMAX към LTE технология през 2014 г. на
абонатите на „Макс Телеком”, и завършване изграждането и пускане в
експлоатация на 4G мрежата на „Булсатком” АД до края на 2014 г.
 в сегмента „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни
програми”, перспективите за развитие са свързани със световните тенденции за
увеличаване броя на абонатите на сателитна и IP-базирана телевизия за сметка на
тези на кабелна и нарастваща роля на пакетните услуги с преобладаващо участие
на IP телевизия.
В заключение може да се посочи, че бъдещото развитие на пазара на електронни
съобщения в България ще следва световните тенденции, като ще продължи да е насочено
основно към предлагането на пакетни услуги с преобладаващо влияние на услугите,
включващи мобилен и фиксиран широколентов интернет достъп, сателитна и IP-базирана
телевизия, а допълнителен стимул за увеличаване броя на потребителите ще бъде и
развитието на 4G услуги, чрез изграждането и експлоатацията на LTE мрежи.
10. Предоставяне на универсална услуга
10.1. Степен на задоволеност от предоставянето на универсалната услуга
Към 31.12.2013 г., предприятието задължено да предоставя универсалната услуга
„Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК), осигурява 83% покритие,
измервано по брой териториални единици. Спрямо 2012 г. е регистриран спад от 1
процентен пункт, което се дължи на редуцираното търсене на фиксирани телефонни
услуги. Посоченото покритие обхваща населени места и селищни образувания (курортни
комплекси и други), които фигурират в Единния класификатор на административнотериториалните и териториалните единици71.
През 2013 г. телефонната плътност по домакинства72 бележи спад с 3,6 процентни
пункта спрямо предходната година и възлиза на 36,54%. Спадът на стойностите на
показателя отразяват устойчивата тенденция на намаляване на броя домашни абонати на
БТК, които през 2013 г. намаляват със 109 396 спрямо 2012 г.

71

По данни на НСИ към 11.03.2014 г. броят на териториалните единици в България е 5 265.
Показателят „плътност по домакинства” се измерва, като общият брой домашни постове се раздели на
домакинствата в страната.
72
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Източник: НСИ и данни, подадени в КРС
Фиг. 37
10.2. Анализ на предоставянето на универсалната услуга
10.2.1. Достъп и предоставяне на универсалната услуга
През 2013 г. достъпът и предоставянето на универсалната услуга следват
установената през предходните години трайна тенденция на спад.
Видно от данните на фиг. 38 към края на 2013 г. подадените заявления за
свързване са с 26,3% по-малко в сравнение с 2012 г. Продължава тенденцията за
намаляване на броя подадени заявления за свързване от хора с увреждания, като през 2013
г. са подадени заявления за свързване с 1 407 по-малко спрямо предходната година. С
оглед на ръста на имащите право73 да получават специфични пакетни услуги от обхвата на
универсалната услуга, поради намалена трудоспособност, намаленият брой подадени
заявления сред тази потребителска група може да се счита като сигнал, че предлаганите
услуги не са достатъчно атрактивни за тях.

73

Броят на новоотпуснатите пенсии през 2013 г. за инвалидност е нараснал с 2.8% спрямо 2012 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 38
През 2013 г. процентът на чакащите удовлетворение заявления за свързване е
намален на 6,42%, което се предопределя от стремежа на предприятието да привлича
нови абонати. В тази връзка, с над 28%74 е намалял и броят на отказите от заявления за
свързване към обществената фиксирана телефонна мрежа в сравнение с 2012 г., в т.ч. с
21,7 % намаляват отказите за свързване от страна на потребителите. Въпреки това данните
сочат, че се запазва тенденцията най-честата причина за отказ за свързване да е
преустановеният интерес от страна на клиентите, като това е относимо към 77,4% от
всички откази.
В качеството си на доставчик на универсалната услуга, през 2013 г. БТК осигурява
достъп и предоставя обществени телефонни услуги на 1 098 354 абонати, което е
намаление с малко над 9% спрямо предходната година, през която този показател се
равнява на 1 207 750.
През 2013 г. броят на абонатите на комутируем достъп до интернет е
пренебрежимо малък и възлиза на 336 абоната, докато през 2012 г. 562 абоната са
ползвали услугата. Броят на от повикванията към номерата за достъп 134хх през 2013 г. е
с 15% по-нисък от този през 2012 г. и възлиза на 0,02% от общия обем повиквания към
национални номера.
74

Спад на подадени заявления за свързване към обществената фиксирана телефонна мрежа от 12 549 през
2012 г. на 9 024 през 2013 г..
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БТК изпълнява задължението си да осигурява безплатни повиквания към спешни
номера като броят им възлиза на 0,17% от общия обем повиквания към национални
номера и е намалял с 20% спрямо предходната година.
10.2.2. Достъп до обществени телефонни апарати
Задълженията на БТК за осигуряване на обществени телефонни апарати (ОТА) са
регламентирани в Наредба № 675, която предвижда критерии за достатъчен брой на ОТА.
За достатъчен брой се счита наличието на поне 1 обществен телефон и/или 1 точка за
обществен достъп до гласови телефонни услуги в кметства с до 500 жители; поне 1
обществен телефон и/или 1 точка за обществен достъп до гласови телефонни услуги на
500 жители в кметства с над 500 жители, и поне 1 обществен телефон и/или 1 точка за
обществен достъп до гласови телефонни услуги на 1500 жители в кметства с над 1500
жители.
В Таблица 8 са представени данните за изпълнение на задължението за осигуряване
на достатъчен брой обществени телефони през 2013 г.:
Таблица 8

Население

под 500 жители
от 500 до 1500 жители
над 1500 жители
Общо:

Брой
инсталирани
Брой
от БТК
кметства обществени
телефонни
апарати

Достатъчен
брой
обществени
телефонни
апарати

Изпълнение на
критериите за
достатъчен брой
обществени
телефонни
апарати

719

422

719

-297

1030

1154

1323

-169

521

9509

3892

5617

2270

11085

5934

5151

Източник: Данни, подадени в КРС
За разлика от предходните години, когато се наблюдаваше тенденция на намаление
на броят на обществените телефонни апарати, собственост на БТК, през 2013 г. броят на
ОТА бележи незначително повишение с 0,08% спрямо предходната година (от 11 076 бр.
през 2012 г. на 11 085 бр. през 2013 г.). Както през 2012 г., така и през 2013 г.
изпълнението на критериите за достатъчност по отношение на инсталираните обществени
телефонни апарати в кметства с над 1500 жители значително надвишават минималния
необходим брой, регламентиран с Наредба № 6. За останалите категории кметства
критериите за достатъчен брой обществени телефонни апарати не са изпълнени.
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Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (загл. изм.
ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.)
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Броят на обществените телефонни апарати, собственост на БТК, в чиито
качествени характеристики са включени улеснения за потребители с увреден слух и за
потребители, лишени от зрение или с увредено зрение също бележи незначително
повишение от 0,19% спрямо предходната година. Към 31.12.2013 г. тези ОТА достигат
66,8% от общия брой обществени телефонни апарати в страната. Част от тях са снабдени с
текстова или друг вид връзка за хора с увреден слух или говор и са достъпни за
потребители в инвалидни колички, като са монтирани на подходящи места. Наблюдава се
увеличение от 1 процентен пункт в параметъра за качество на предоставяните ОТА
„Процент на изправните обществени телефонни апарати на БТК”, като същият в края на
2013 г. е 91%.
Безплатни повиквания към националните спешни номера и към единния
европейски номер за спешни повиквания „112” могат да бъдат осъществени от всички
обществени телефонни апарати, собственост на БТК.
10.2.3. Осигуряване на телефонен указател и предоставянето на справочни услуги
Съгласно ЗЕС и във връзка с разпоредбите на чл. 6 от Наредба № 576,
предприятието задължено да предоставя универсалната услуга издава поне един
телефонен указател в печатна и/или електронна форма. През 2013 г., със свое Решение
82/24.01.2013 г., КРС одобри направеното от БТК предложение77 за издаване на обществен
телефонен указател в електронна форма за 2013 година, който е достъпен на официалната
страница на предприятието78.
При спазване на задължението да предоставя информация за номерата, включени в
общия телефонен указател през годината, БТК осигурява на крайните потребители 24 часа
в денонощието телефонна справочна услуга чрез номер 11 800.
10.2.4. Достъпност на цените на универсалната услуга
През 2013 г. няма промяна на задълженията за достъпност79 на цената на
универсалната услуга, наложени на БТК.
Предприятието продължава да предлага, без изменение в цените и условията,
ценовите пакети, предназначени за потребители: с ниски доходи („Ограничен” план,
според наименованието, обявено от БТК); с над 90% намалена трудоспособност или
намалена възможност за социална адаптация (планове „Инвалиди 160” и „Инвалиди 300”,
според наименованието, обявено от БТК); с над 50% намалена трудоспособност или
намалена възможност за социална адаптация (план „Инвалиди 300”, според
наименованието, обявено от БТК); настанени в социални и здравни заведения (план
„Социални и здравни заведения”, според наименованието, обявено от БТК).
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Наредба № 5 от 13.12.2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително
работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни
услуги
77
Писмо вх. № 04-04-295/21.12.2012 г.
78
http://www.vivacom.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi?temp=home.html&ls=0;
79
Регламентирани в Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, приета с
Постановление № 2544 от 25.10.2008 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 94 от 31.10.2008 г.
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В графиката, показана по-долу, е представена динамиката в броя на потребителите
на ценови пакети от обхвата на универсалната услуга за 2012 г. и 2013 г.:

Източник: изчисления по данни, подадени в КРС
Фиг. 39
От графиката е видно, че броят на потребителите, използващи и трите вида ценови
пакети, намалява съответно с 3%, 3,8% и 1%, респективно потребителите като цяло на
услуги от обхвата на универсалната услуга намаляват с 3,2%.
10.3. Качество при предоставяне на универсална услуга
Параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга
са регламентирани в Наредба № 680, като в таблица 9 е представено сравнение на
показателите за качество на услугата с предходната година.

80

Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (загл. изм. дв, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.)
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Таблица 9
Параметри за качество при предоставяне на универсалната услуга
Показатели

2012 г.

2013 г.

1.1. Време, за което са изпълнени най-бързите 95% от
заявките

13 дни

14 дни

1.2. Време, за което са изпълнени най-бързите 99% от
заявките

24 дни

24 дни

1.3. Процент на заявки, изпълнени до датата,
договорена с клиента, а когато процентът е под 80%
- средния брой на дните закъснение след договорената
дата

93%

98%

1.40%

1.45%

3.1. Време за отстраняване на най-бързите 80% от
валидните заявки за повреда на абонатна линия

4.5 часа

3 часа

3.2. Време за отстраняване на най-бързите 95% от
валидните заявки за повреда на абонатна линия

26 часа

25 часа

3.3. Процент на повредите, отстранени в рамките на
максималния срок, определен в договора с клиента

95.60%

95.50%

4.1. за национални повиквания

0.9%

0.9%

4.2. за международни повиквания

1.5%

1.5%

5.1. средно време за установяване на връзка при
национални повиквания

0.169
секунди

0.158
секунди

5.2. средно време за установяване на връзка при
международни повиквания

0.376
секунди

0.363
секунди

1. Време
услугата:

за

първоначално

предоставяне

на

2. Брой повреди на абонатна линия
3. Време за отстраняване на повреди:

4. Процент на неуспешни повиквания:

5. Време за установяване на връзка:

6. Време за установяване на връзка (отговаряне)
68

при повиквания за услуги чрез оператор
6.1. средно време за отговор

16 секунди

11 секунди

92%

94%

19 секунди

16 секунди

7.2. процент на повикванията, за които е отговорено
в рамките на 20 секунди

91%

91%

8. Процент на жалбите относно коректността на
сметките

21%

23%

9.1. за жична технология за достъп

70

70

9.2. за безжична технология за достъп

75

75

не поголямо от
150
милисекун
ди

не поголямо от
150
милисекунд
и

11.Съотношение на работещите монетни и картови
обществени телефони

1:5

1:5

12. Процент на изправните обществени телефонни
апарати

90%

91%

6.2. процент на повикванията, за които е отговорено
в рамките на 20 секунди
7. Време за установяване на връзка (отговаряне)
при повиквания към телефонни справочни услуги
7.1. средно време за отговор

9. Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор)

10. Еднопосочно закъснение

Източник: Данни, подадени в КРС
Данните сочат, че спрямо 2012 г. БТК отчита по-високо качество на универсалната
услуга по следните показатели:
 време за отстраняване на повреди;
 процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента;
 време за установяване на връзка – национални и международни повиквания;
 време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания за услуги чрез
оператор;
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 средно време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към
телефонни справочни услуги
10.4. Компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга
През 2013 г. приключи изпълнението на договора за проверката на нетните
разходи81 на БТК за 2009 и 2010 финансови години. В съответствие с чл. 207, ал. 5 от ЗЕС
резултатите от изчисляването на нетните разходи и изводите от одита са обществено
достъпни82.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 207, ал. 6 от ЗЕС комисията прие83 проект на
становище относно наличието и размера на несправедливата тежест за БТК от
предоставяне на универсалната услуга за 2009 и 2010 финансови години и откри
процедура за обществени консултации с оглед спазване на принципите на прозрачност и
регулаторна предвидимост. В рамките на проведените консултации със заинтересованите
страни, БТК в качеството си на страна, по чиято инициатива е започнало производството
за компенсиране на нетните разходи, оттегли своите заявления за компенсиране през 2009,
2010, 2011 и 2012 финансови години84. С Решение № 816/30.10.2013 г. КРС прекрати
обществените консултации по проекта на становище относно наличието и размера на
несправедливата тежест за БТК от предоставянето на универсалната услуга за 2009 и 2010
финансови години поради прекратяване на административното производство вследствие
на оттеглените от БТК заявления. В тази връзка през 2013 г. във Фонда за компенсиране
на универсалната услуга не са постъпвали средства, поради липсата на основание за
тяхното събиране.
10.5. Жалби и удовлетворяване на жалбите
Съгласно Общите условия за взаимоотношенията между БТК и крайните
потребители, предприятието осигурява възможности на потребителите да наблюдават и
контролират самостоятелно разходите си чрез:
 предоставяне на безплатни детайлизирани сметки85;
 безплатно избирателно ограничаване на изходящите повиквания;
 разсрочено плащане при свързване към обществени телефонни мрежи.
Броят на постъпилите в дружеството жалби във връзка с предоставяне на
универсална услуга през 2013 г. е 12 645, което е с 24,5% по-малко в сравнение с 2012 г. и
представлява 11,52 жалби на 1 000 домашни абонати.
Предмет на жалбите най-често са спорове за техническа неизправност,
81

Договор за обществена поръчка с предмет: „Проверка на нетните разходи на „Българска
телекомуникационна компания” ЕАД от предоставяне на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови
години”.
82
http://www.crc.bg/files/_bg/Доклад_за_заключения_и_оценки__нетните_разходи_на_БТК_за_20.pdf
83
Решение № 742/03.10.2013 г.
84
писмо вх. № 04-04-225/25.10.2013 г.
85
Съдържанието на детайлизираната сметка е регламентирано в чл. 260, ал.3 от ЗЕС
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коректността на сметките, доставката на фактури и нарушение на договорните клаузи.
Причините за подаване на жалби са илюстрирани в долната фигура:

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 40
Видно от фиг. 40 , през 2013 г. процентът на жалбите за техническа неизправност
спрямо общия брой е 11%, което е намаление с 2 процентни пункта в сравнение с 2012 г.
Процентът на жалбите за прекратяване на договор спрямо общия брой жалби е 18% и
бележи намаление от 4 процентни пункта в сравнение със същия показател за предходната
година.
През 2013 г. БТК е отговорила на 99,8% от постъпилите оплаквания в нормативно
определения срок от 30 дни, като процентът на удовлетворените жалби е спаднал с 2
процентни пункта в сравнение с 2012 г. и възлиза на 41% от общия брой подадени жалби.
10.6. Перспективи за развитието на универсалната услуга
Потребителското търсене на услугите от обхвата на универсалната услуга се
формира в условията на замяна на съществуващата абонатна мрежа на БТК с оптична
мрежа и все по-широкото навлизане на конвергентни услуги. Независимо от това, че
пазарите фиксирани телефонни услуги на дребно не е налице ефективна конкуренция,
потребителите имат голям избор от услуги и цени, в т.ч. на пакетните услуги, които им
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позволяват да намаляват разходите за ползваните от тях електронно съобщителни услуги.
Отчитайки трайната тенденция на намаляване в търсенето на традиционни телефонни
услуги в определено местоположение, засилващата се тенденция за тяхното заменяне с
мобилни телефонни услуги, очакваме интересът към услугите от обхвата на
универсалната услуга в България да продължи да намалява.
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