ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
все по-ниски цени на телеком услугите, в съчетание
с растяща популярност на социалните мрежи, ни
изправят пред предстоящ бум на мобилния
пренос на данни в страната

СЕПТЕМВРИ 2012
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Реализация на изследването

Алфа Рисърч ООД

Период на провеждане

20-28 септември 2012г

Представителност

За пълнолетното население на
страната

Обем на извадката

1021 ефективни интервюта

Метод на формиране на извадката

Квота въз основа на признаците
възраст, пол, образование и тип на
населеното място

Метод на набиране на
информацията

Пряко стандартизирано интервю по
домовете на интервюираните лица
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ОЦЕНКА ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНИ И КАЧЕСТВО

Телекомуникациите са сектора, предлагащ услуги за домакинствата, който получава
най-много положителни оценки за развитието си през последните пет години, сред
интервюираните представители на пълнолетното население в България. Проучването е
национално представително и е проведено от агенция Алфа Рисърч в периода 20-28

септември 2012г. като в него са интервюирани 1021 души.

При сравнителен въпрос за посоката на промяна от гледна точка на качеството
/тествани са 5 услуги за домакинствата/ телекомуникациите получават два пъти повече
отлични оценки от втория в тази класация - електроснабдяване. Когато се сравнява
промяната от гледна точка на цената на същите услуги, потребителите като цяло са
разбираемо по-скептични, но и тук телекомуникациите водят класацията. Този път

втората след тях услуга събира дори три пъти по-малко отлични оценки.
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КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
КАЧЕСТВО:

ЦЕНА:

Телекомуникации

40%

Водоснабдяване и
Канализация

19%

Телекомуникации

11,2%

Водоснабдяване и
Канализация

3,4%

Газификация

9%

Газификация

2,6%

Топлофикация

8%

Топлофикация

1,8%

Електроснабдяване

1,6%

Електроснабдяване

22%

* На графиката са изобразени само отличните оценки на отделните услуги
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ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2011 ГОДИНА

Въпреки тази благоприятна за сектора на мобилните комуникации картина, може да се
каже, че интервюираните са били „сдържани“ в своите положителни оценки за
промяната в цените

на мобилните оператори. На практика тези 11.2%, дали отлична

оценка по въпросния показател, са малцинство сред потребителите на телекомите. Ако

се вземе предвид официалната статистика, ясно се вижда /по отношение на цените/,
огромната разлика в посоките на развитие между телекомуникационните и останалите
услуги.

Докато в периода 2007-2011 парно,

ток, вода, газ и канализация са вървяли уверено

нагоре като цени, секторът на телекомуникациите е приятното изключение. Тук има спад,
при това - осезаем. Дали това се дължи на острата конкуренция, нововъведенията и

бързото развитие на този сегмент в световен мащаб или на наличието на няколко
„играчи“ на местния пазар, но цифрите са показателни.
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ЯН. 2007 – ДЕК. 2011 /
ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ В ПРОЦЕНТИ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

МОБИЛНА ГЛАСОВА
ТЕЛЕФОННА УСЛУГА**

-21%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*

ТОПЛОФИКАЦИЯ*

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ*

ВОДОСНАБДЯВАНЕ*

КАНАЛИЗАЦИЯ*

* Данните са от НСИ – Хармонизиран индекс на потребителските цени
** Данните са от годишните доклади на КРС за 2007 и 2011 година.

+24%

+30%

+32%

+49%

+65%
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ПАКЕТНИ УСЛУГИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Тази тенденция може ясно да се илюстрира и през растящата популярност на мобилните
услуги, чиято пенетрация в страната вече доближи 150%. Знак за динамиката на пазара,
е и растящата популярност на комплексните услуги, известни като „бъндели“ /пакети от
услуги за домакинствата, комбинация от интернет, телевизия, стационарна и/или

мобилна телефония/. В тези пакети все по-често са налице и мобилни услуги.

А на пазара на т.нар. „бъндели“ ускорението е очевидно. Ако през септември 2010
година едва 14% от домакинствата са ползвали подобна пакетна услуга, то две години
по-късно този дял почти се е утроил – до 36%. Преобладаващо пакетите включват на
първо място интернет /в 80% от тях/, както и телевизия /71%/. По-рядко в комбинацията
от услуги домакинствата включват стационарна телефония, като тя вече почти се

застига от предпочитанията към мобилна телефония /свидетелство за растящата
ценова достъпност/.
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ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ
Кои от изброените услуги са включени в
пакетните ви услуги?
Ползвате ли пакетни
телекомуникационни услуги?

Ползвам
36,4%

Домашен
Интернет

80%

Телевизия

71%

Домашен
телефон

Не
ползвам
63,6%

40%

Мобилен
телефон

Мобилен
Интернет

32%

11%
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ИЗВЪН ПАКЕТНИ УСЛУГИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Все още обаче, по-голяма част от домакинствата в страната са ориентирани към извън
пакетните услуги. Първо място сред тях заема кабелната/сателитна телевизия /водачи
на този пазар са Булсатком и Близу/. Що се отнася до стационарната телефония и
домашния интернет – при тези извън пакетни услуги /особено при първата/ ясен лидер е
Виваком.

На пазара на извън пакетен интернет и този на кабелната телевизия все още

има място и за алтернативни, най-често малки, локални играчи /в 27% от случаите
доставчиците са фирми извън водещата петица/.
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ПОЛЗВАТЕ ЛИ НЯКОИ ИЗВЪН ПАКЕТНИ УСЛУГИ?

Кабелна/
цифрова телевизия

Домашен
телефон

Домашен
Интернет

Не ползвам такива
услуги извън пакет

BULSATCOМ
BLIZOO

42%

VIVACOM

20%

VIVACOM

17%

48%
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ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕД ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Разнообразието от предложения и възможности, към настоящият момент води до обрат,
регистриран в проучването от месец септември 2012 г. – за първи път делът на
ползващите интернет в България /54%/

е по-голям от този на хората, които остават

„извън мрежата“ /46%/. Динамично се променя и „всекидневието“ на потребителите –
само преди година то е било преимуществено ориентирано към набавянето на
информация /специализирана или не/. Днес обаче този тип дейности са достигнати от
все по-активните ежедневни социални контакти в интернет /чат, участие в социални
мрежи и т.под./.
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ПОЛЗВАТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТ?

Да
100%

Не

93%

88%

90%

86%

82%

80%

79%

78%

76%
69%

70%

67%
59%

60%

57% 54%

61%

50%

43%

40%

31%

30%
20%
10%

12%

14%

2001

2002

18%

21%

22%

24%
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2005
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33%

39%

46%

41%
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ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕД ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ - НАВИЦИ

Навлизането на такъв вид активности в интернет ежедневието на българина, съчетано с
цитираната в началото тенденция на спад в цените на телеком услуги, със сигурност ни
изправя пред период на нов бум на пазара на телекомуникациите. Този път – в сектора на
мобилния пренос на данни.
И ако при стационарната телефония нещата все повече изглеждат „завършени“ и „ясни“;
то тук възможностите за размествания са реални, а умните стратегии и „умните
телефони“ все повече са път към бъдещото лидерство.
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ЗА КАКВО ПОЛЗВАТЕ ИНТЕРНЕТ ВСЕКИ ДЕН
Електронна поща

48%

Чат/Скайп и подобни

42%

Интернет страници за новини, блогове и новинарски
форуми

41%

Участие в социални мрежи /фейсбук, туитър и др./

41%

Сърфиране за удоволствие

41%

Търсене на специализирана информация

38%

Слушане на музика/радио

18%

Теглене на файлове

13%

Онлайн игри

10%

Пазаруване на различни стоки

3%

Интернет банкиране

3%

Резервации, билети, организирани туристически
пътувания

2%

Дистанционно обучение, онлайн курсове

2%

Онлайн разплащания

2%

* База: ползващите интернет
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти:
Алфа Рисърч
ул. Искър 54
София
Tel.: +359 2 9836056
Fax:+359 2 9836067
E-mail: headoffice@alpharesearch.bg
www.alpharesearch.bg
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