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ОБОБЩЕНИЕ 

Свързана, интелигентна, хибридна 

Поради бързо развиващата се конвергенция в наши дни съществува широко 

разпространена неяснота относно значението на израза „свързана телевизия“ 

(“Connected TV”). Според разбирането на много хора тя се отнася до „технологии, 

както и приложения и интерактивни функции, които използват широколентов достъп 

до интернет, за да доставят на телевизионни екрани вече излъчено съдържание, 

съдържание по заявка и съдържание на принципа „ОТТ“ (over-the-top — т.е. доставяне 

на съдържание онлайн без намесата на интернет доставчика)“, а други — може би по-

чувствителни към промените в моделите на потребление — предпочитат понятието 

„многоекранна телевизия“ („Multiscreen TV“). Общата характеристика е, че екранът, 

използван за гледане на телевизионна (излъчвана) програма, също разполага с 

възможността да взаимодейства интерактивно чрез отворена (широколентова) мрежа, 

т.е. интернет, или чрез затворена мрежа, с платформа на доставчика на услуги или с 

уебсайт.  

Технологично планиране 

Тази свързана, многоекранна „вселена“ се характеризира с високо ниво на 

фрагментация по отношение на технологичните решения и стандарти, която е продукт 

на комплексни фактори и на взаимодействието между пазарите и технологиите. Сред 

съществуващите технологични стандарти, които се използват понастоящем в 

Европейския съюз за свързана телевизия, са HbbTV и Freeview в Обединеното кралство 

и MHP в Италия. Тези стандарти трябва да се конкурират или да отчитат други 

стандарти като Android или iOS, които са внедрени в различни таблети, мобилни 

телефони и телевизори, както и други разработени по поръчка стандарти, като 

например X BOX 360 и PS3, които достигат до милиони потребители с игрови конзоли2, 

вече съвместими с телевизионните устройства. Наследената от миналото линейна 

телевизия обаче показва значителна устойчивост на фона на разрастващата се 

многоекранна парадигма и вероятно ще продължи да бъде основен елемент от 

медийния пейзаж за доставяне на съдържание за много дълъг период от време, дори 

ако достъпът до излъчвания сигнал би могъл в бъдеще да се осъществява чрез 

щракване върху приложение, а не чрез избор на номер на канал. 

Стандарти и оперативна съвместимост/многоекранност 

Възможностите за растеж са възпрепятствани от разпространението на патентовани 

решения, липсата на общи стандарти и асиметричните нива на инфраструктурно и 

технологично развитие в целия ЕС. Все по-променливият периметър на потребление на 

съдържание и мобилност на потребителите е в основата на борбата за контрол над 

конвергентното пространство, водена от основните заинтересовани страни при 

въвеждането на свързана телевизия. Липсата на оперативна съвместимост задължава 

всеки оператор да разработва специфични интерфейси за различните устройства. 

Въпреки това трите европейски стандарта (HbbTV, Freeview и MHP), вградени в 

телевизорите, могат да бъдат съвместими с HTML5 и патентовани системи. 
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Пазар  

До края на 2012 г. броят на инсталираните интелигентни телевизори в света е 

достигнал 104 милиона, от които 22,7 % са в петте най-големи европейски държави 

(няма данни за ЕС-27). Средно само една трета от интелигентните телевизори в 

домакинствата са свързани ефективно с интернет и използвани като такива. 

„Хранителната верига“ на свързаната телевизия (CON-TV) 

Междусекторната взаимосвързаност между сферите на дейност на заинтересованите 

страни при свързаната телевизия е многостранна: докато групите за аудио-визуално 

съдържание все повече се стремят към вертикална интеграция на всички етапи на 

икономическия цикъл на съдържанието — от изготвянето и създаването до 

редактирането и разпространението, телекомите и интернет доставчиците се стремят 

към хоризонтална интеграция в сферите, свързани с публикуването, търговията на 

дребно и разпространението на съдържание. Едновременно с това, някои ОТТ 

търговски доставчици за онлайн видео, които през първите години от своето създаване 

са се ограничавали до голямо по обем, нискостойностно генерирано от потребителите 

съдържание (UGC) или специфични жанрове, понастоящем консолидират присъствието 

си на пазара за пакетно предлагане и разпространение на професионално изготвено 

първокласно съдържание. OTT и интернет доставчиците навлизат в нови области на 

агрегиране и разпространение на съдържание в конвергентното пространство на 

свързаната телевизия.  

 

Това движение към интегриране на съдържанието в рамките на хардуера за свързана 

телевизия включва развиването на нови видове партньорства между производителите 

и другите заинтересовани страни, включително производителите, разпространителите, 

излъчващите оператори, или комбинирането на ОТТ услуги с предложения за видео по 

заявка (VoD) и т.н. По същество моделът на партньорство дава на всички 

заинтересовани страни, включително и на по-големите конгломерати, възможности да 

постигнат няколко стратегически цели наведнъж, например рационализиране на 

научноизследователската и развойната дейност, развиване на потребителска база и 

увеличаване на средния приход от потребител (СПП). 

Постепенното преминаване към нелинейно потребление ще има отражение 

върху финансирането на съдържание 

Ще продължи да се наблюдава тенденция на увеличаване на нелинейното 

потребление, със значителни разлики между европейските държави, отразяващи 

асиметриите в нивата на развитие на широколентовата инфраструктура и културните 

навици. Потреблението на видео съдържание „по заявка“, включително на генерирано 

от потребителите съдържание, видео по заявка и записи на вече излъчени 

телевизионни предавания, става все по-голямо, благодарение на въвеждането на 

универсалния широколентов достъп и използването на интернет: безспорно най-

значителният дял от нелинейното гледане на днешната свързана телевизия се заема от 

линейни излъчващи оператори, които предлагат услуги по предоставяне на записи на 

вече излъчени телевизионни предавания и други допълнителни услуги. Въпреки това, 

с течение на времето, цялостното пазарно въздействие върху веригата на стойността в 

аудио-визуалния сектор, предизвикано от комбинираното гледане на услуги, 

предоставяни от същински ОТТ доставчици, които не са свързани с излъчващи 

оператори, може да бъде много по-голямо от техния дял от аудиторията. Това развитие 

може да се отрази върху потока от приходи на линейните оператори и тяхната 

способност да инвестират в съдържание.  
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Използване от потребителите и впечатления на потребителите  

Зрителите все повече използват втори (или трети) екран за гледане в реално време 

(стрийминг) или за изтегляне на съдържание, което произтича от — или може да 

повтаря — съдържанието на основния екран. В отговор на това важно поведенческо 

развитие както традиционните, така и новите медийни конгломерати разработват нови 

приложения за таблети и смартфони, които да позволяват безпроблемното 

прехвърляне на съдържание от първия на втория екран и обратно. 

Регулаторни предизвикателства 

Съществуват редица регулаторни въпроси, които са свързани с европейското развитие 

на свързаната телевизия: 

 

 Въпроси, свързани с основните права на гражданите на ЕС и защитата на 

потребителите: сред тях са защитата на непълнолетните лица, която е най-

консенсусният въпрос, на информацията за потребителите и на 

неприкосновеността на личния живот и личните данни, както и правото на 

отговор, правото на поправяне и въпроси, свързани с клеветата, злословието 

или очернянето. 

 Въпроси, свързани с политиката на ЕС, и по-специално с единния пазар и 

културните политики: относно техническите стандарти, оперативната 

съвместимост, достъпа до технологии (например системите за управление на 

цифрови права (DRM), насърчаването и финансирането на европейски 

произведения, равния достъп до законно съдържание и правилата за 

задължителен пренос. 

 Въпроси, конкретно свързани с регулирането на вътрешния пазар, 

антитръстовите правила и конкуренцията: относно монополите и злоупотребата 

с господстващо положение, дискриминационните цени, конкурентните пречки 

по отношение на разпространението на съдържание и откриваемостта на 

съдържанието при търсене.  
 Няколко директиви (относно аудио-визуалните медийни услуги, универсалната 

услуга, електронната търговия и продажбите от разстояние, гражданските права 

и електронните комуникации, радиочестотния спектър, достъпа) биха могли да 

бъдат засегнати. 

Заключения 

Патентованите приложения не са доминиращ модел, а само едно от направленията при 

гледането на свързана телевизия. Линейното телевизионно излъчване запазва силни 

позиции в модела на потребление на средностатистическия европейски потребител. 

Заинтересованите страни в свързаната телевизия разработват стратегии за изграждане 

на екосистеми, основани на партньорства и/или сливания и придобивания, в които 

европейските МСП могат да играят роля. Тези стратегии за консолидация дават 

възможност на заинтересованите страни да предлагат пакетно по разходно-ефективен 

начин целия спектър от приложения, предназначени да накарат потребителите да 

преминат към гледане на свързана телевизия. 

 

Свързаната телевизия предлага една изключителна възможност да се предостави 

решение на въпросите, които ограничават разпространението на европейски 

произведения, образователното измерение на телевизията, интерактивното 

обогатяване на съдържанието и разпространението на многоезичието. Свързаната 
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телевизия ще предложи безпрецедентни възможности за подобряване на достъпа до 

култура, образование и информация за всички европейски граждани, страдащи от 

физически или когнитивни увреждания, и по този начин ще допринесе не само за 

икономическия растеж на Европа, но и за социалното сближаване и общото 

благоденствие. 

Препоръки 

Не е време нито за голям натиск за дерегулиране, нито за застой. Вместо това 

целенасочените регулаторни корекции могат да бъдат подходящи в области, където 

такава намеса може да помогне за насърчаване на иновациите, гарантиране на 

лоялната конкуренция и защита на потребителите.  

 

За излъчването на първокласно съдържание европейската творческа общност може да 

се нуждае от постоянни и дългосрочни политики, предоставящи стимули за 

преодоляване на постоянната пазарна неефективност и неравнопоставените условия 

на конкуренция поради предлагането на съдържание от трети държави. Тези стимули 

следва да бъдат придружени от правила за участие, които ще гарантират, че това 

съдържание ще бъде откриваемо, разпознаваемо и ще бъде запазен оригиналният му 

формат, като трети страни няма да могат да остойностяват в парично изражение 

добавките, свързани със съдържанието, без да са получили съгласие за това. 

 

Може да има възможност за ограничен преглед на съответните аспекти на 

съществуващите директиви, за да се гарантира уместността на законодателството на 

ЕС за постигане на целта за развитие на този авангарден сектор. От особено и 

конкретно значение са и директивите относно аудио-визуалните медийни услуги, 

универсалната услуга и електронна търговия (вж. стр. 29 за нагледна таблица на 

потенциално приложимите директиви). 

 

Поради наличието на редица директиви, потенциално свързани с въпросите, 

повдигнати във връзка със свързаната телевизия, може да е препоръчително ЕП да 

възложи изготвянето на отделна информационна бележка, специално посветена на 

правните и регулаторните аспекти (напр. от разглеждането на стратегически 

регулаторни предизвикателства до разглеждането на конкретни членове от 

съответните директиви и т.н.). 

 

Европейският парламент има положителна роля за насърчаване на консултациите 

между заинтересованите страни, за да се гарантира, че равният достъп за всички 

европейски граждани остава в основата на развитието на CON-TV. 

 


