
Състояние на пазара на електронни 
съобщения и тенденции за развитие



➢ Обем и структура на пазара на електронни 
съобщения в България

➢Фиксирана телефонна услуга

➢Мобилна телефонна услуга

➢Линии под наем

➢Пренос на данни и достъп до интернет

➢Пренос и/или разпространение на радио- и ТВ 
програми

➢Пакетни услуги

➢ Тенденции за развитие



В унисон с тенденциите на развитие
на европейския пазар през 2017 г. на
пазара на електронни съобщения в
България е регистриран лек спад на
приходите. Но все повече се
инвестира в разгръщането на NGA
мрежи, в отговор на нарастващите
изисквания на потребителите по
отношение на качество, скорост,
сигурност на връзката, разнообразие
на предлаганите услуги.



Предлагането на все по-изгодни
оферти за потребителите на
мобилни услуги, както и все по-
достъпните възможности за
разговори през интернет базирани
приложения, води до спад в
потреблението на фиксирана
телефонна услуга.



Отчетен е ръст в потреблението на
мобилна телефонна услуга,
измерено на база обем на
изходящия трафик. Нарастващото
ползване на услугата в пакет
рефлектира върху приходите от
месечен абонамент за
самостоятелна мобилна телефонна
услуга в посока намаление.



По-високите скорости и по-ниските
цени стимулират интереса на
потребителите към иновативни
продукти за достъп като развиващите
се през последните години MAN
услуги, които осигуряват всички
характеристики на услугата „линия
под наем“ и се адаптират по-добре към
изискванията на клиента.



Услугите, включени в сегмента са
двигател за развитието на пазара на
електронни съобщения. През 2017 г.
те запазват възходящото си
развитие, като се отчита ръст по
отношение на всички основни
показатели, свързани с пазара на
интернет и пренос на данни в
България.



Продължава тенденцията на
преразпределяне на абонатите на
платена телевизия между
платформите. Абонатите на IPTV за
поредна година нарастват за сметка
на тези на сателитна и кабелна
телевизия.



Пакетните услуги са сред най-
предпочитаните от потребителите.
Продължава тенденцията на
нарастване броя абонати на пакетни
услуги и на приходите от тях, като
предприятията влагат все повече
усилия, за да повишат качеството на
предлаганите от тях услуги.



➢ Осигуряване на радиочестотен спектър за 
безжични мрежи

➢ Облекчаване на условията за разгръщане на 
високоскоростни фиксирани мрежи



Телекомуникационни услуги

Масово предлагане

Ръчно управлявани процеси

Мрежови възможности

Цифрови възможности

Индивидуализация

Автоматизирани софтуерни 
решения

Познаване на потребителя




