8. УКВ ЧМ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
През 2001 г., след провеждане на конкурси за 18 населени места, ДКД издаде
142 лицензии за използване на налични мрежи, както и за изграждане,
поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за
радиоразпръскване с местно покритие. През тази година са лицензирани и
двата оператора с национален обхват - частното “Дарик радио” (след спечелен
конкурс) и Българското национално радио. С лицензиите се цели да се
задоволят нуждите на потребителите от тази далекосъобщителна услуга и да
се осигури на обществеността по-обширен достъп до информация.
Към 31 декември 2001 г. на пазара работят 79 оператора на обществени
далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване с издадени 194 лицензии за
регионални мрежи. 27 от тях работят в повече от едно населено място.
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далекосъобщителна услуга в рамките на страната е неравномерно, с
концентриране на предлагането предимно в големите общински центрове.
В бъдеще КРС ще стимулира развитието на услугите по радиоразпръскване
предимно в пограничните райони и увеличаването на покритието на
радиостанциите в слабо населените региони на страната. През 2002 г. ще бъде
регулирана дейността и на останалите, малко на брой, оператори на
регионални мрежи за радиоразпръскване, работещи по § 16 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗД. Предвижда се лицензиране на УКВ
радиостанции с малка мощност за нуждите на някои общности – академични,
професионални, езикови, по местоживеене и други.
Често радиооператорите разширяват регионалното покритие на излъчваните
програми, като получават далекосъобщителни лицензии за няколко населени
места. Някои от тях използват преносни съоръжения на БТК ЕАД за връзка
между студиото и предавателите, други имат сключени договори за пренос на
сигнала по сателитен път.
Радиопреносните мрежи са изградени върху съвременни технологии,
позволяващи автоматично пренастройване при повреди, причинени предимно
от сривове на електрозахранването или от атмосферни влияния, за да не се
допуска прекъсване на излъчваната програма.
Всички оператори на обществени мрежи за радиоразпръскване излъчват
собствени програми, съобразени с изискванията на ЗРТ.
Покритието на програмите на Българското националното радио “Хоризонт” и
“Христо Ботев” обхваща цялата страна и достига до всички български
граждани. Излъчват се и предавания за чужбина на “Радио България” с
ежедневни програми на 10 езика. Към системата на БНР работят и пет
регионални центъра.
Другият радиооператор с национално покритие - “Дарик радио”, работи с бърза,
обективна и изпреварваща информация, предлагана в различни предавания с
икономическа, политическа, спорта, развлекателна и друга тематика. След като
получи национален лиценз, радиооператорът започна изграждането на нова
национална мрежа с инвестиционна програма за 2 млн. лв. Програмата се
излъчва и чрез спътник INTELSAT с покритие за Европа, Близкия Изток и
Северна Африка чрез лицензирана земна сателитна мрежа.
Стремежът към оптимално използването на ограничения честотен ресурс ще
наложи въвеждането на нови технологии в радиоразпръскването и
цифровизация на изградените мрежи. Ще се създават възможности за поширок обхват на предлаганите услуги, базирани на RDS технологии,
разпространение на програми с кодиран прием и интерактивни приложения.
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