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9. ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ 
 
След измененията на ЗРТ и ЗД, в края на 2001 г. бе въведено разделение на 
функциите по регулирането на медийния сектор. Регулирането на 
далекосъобщителната дейност по радио и телевизионно разпръскване вече се 
осъществява от КРС, а програмното съдържание � от СЕМ.  Въведе се 
зависимост на разрешителния режим за далекосъобщителна дейност от 
лицензирането за радио и телевизионна дейност. По този начин се постигна 
хармонизиране на регулаторния режим за електронните медии с разпоредбите 
на европейските директиви. 
През годината, ДКД е издала една лицензия за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за телевизионно 
разпръскване с национално покритие  - на Българската национална телевизия. 
Започна реализирането на национален план за въвеждане на цифрово 
наземно телевизионно радиоразпръскване. ДКД проведе публичен търг с тайно 
наддаване за издаване на индивидуална лицинзия за територията на София. 
Търгът, в който участваха 5 български юридически лица, бе спечелен от БТК 
ЕАД. 
Към 31.12.2001 г. в страната работят 14 оператора на обществени 
далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване на телевизионни сигнали по 
издадени индивидуални лицензии, дванадесет от които са регионални и две са 
с национално покритие � на БНТ и на �Болкан Нюз Корпорейшън� (БиТиВи). 
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Фиг. 22 
Трябва да се отбележи, че за повечето общинските центрове няма издадени 
лицензии за този вид далекосъобщителна дейност. В регионален аспект 
ефирните телевизии работят в условия на засилена конкуренция с операторите 
на обществени кабелни мрежи за разпространение на радио и телевизионни 
сигнали. С измененията на ЗРТ, предвиждащи преминаване на програмното 
осигуряване на кабелните мрежи от лицензионен в разрешителен режим, се 
очаква засилване на конкурентното предлагане на телевизионни услуги. 
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Всички лицензирани телевизионни оператори излъчват собствена програма, 
съобразена с изискванията на ЗРТ. Търговските оператори реализират 
приходи от реклами и от сключени договори с операторите на кабелни мрежи 
за разпространение на програмите им.  
Програмата на Би Ти Ви се излъчва с 92,5% покритие по население, а 
програмите на БНТ � с 94,4%. Освен �Канал 1�, БНТ излъчва и сателитната �ТВ 
България�. Двата оператора са в непрекъсната конкуренция за спечелване на 
националната аудитория. Би Ти Ви вече утвърждава своето стабилно място на 
ефирния телевизионен пазар. Висококачествената техника, с която 
телевизията е изцяло оборудвана, заедно с добре обучения екип от млади 
професионалисти, извеждат Би Ти Ви сред лидерите в електронните медии. На 
базата на сключен договор с лицензирания обществен оператор �Нетера� ООД, 
през 2002 г. програмата ще може да се пренася и по сателитен път и да се 
приема на цялата територия на Европа.  
 


