6. ОБЩЕСТВЕНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛНО ПОВИКВАНЕ
През 2002 г. продължи дейността на четирите оператора на мрежи за персонално
повикване, извършващи дейността си на базата на издадени индивидуални лицензии през
2001 г. Мрежите на двама от тях – РТК ООД (“Мобипейдж”) и “Глобъл енд Джордан” ООД (“Линк
пейдж”), са с национално покритие, а другите двама – “Скортел-ПРП” ООД и “Ди-Ва” ООД, са
лицензирани за територията на София-град. През годината бе узаконена дейността на “Варна
пейдж” ООД. На компанията бе издадена индивидуална лицензия за територията на гр. Варна,
където операторът предоставя услуги от 3 години. В рамките на издадената й комплексна
лицензия, БТК ЕАД продължава да предлага обществени услуги чрез мрежа за персонално
повикване. Повечето от абонатите на мрежата са служебни.
Анализът на сегмента показва тенденция към силно свиване на пазара на пейджинг
услугите. Технологичното развитие на мрежите и появявата на нови и комплексни услуги на
далекосъобщителния пазар водят до намаляване на потребителския интерес към пейджинг
услугата, която се предлага самостоятелно.
През 2002 г. общата сума на реализираните приходи от пейджинг услуги възлиза на 839
513 лв. Приходите от дейността за тази финансова година намаляват с около 50% спрямо
предходната. Същият е процента на намалението на приходите от лицензираната дейност за
2001 г. спрямо 2000 г. Към края на 2002 г. общият брой на домашните и служебните абонати на
мрежите за персонално повикване е около 9 000. За втора поредна година броят на абонатите
на водещия национален оператор РТК ООД намалява с 60%. Към края на 2002 г. услугата
“Мобипейдж” се ползва от 98% от общия брой абонати на пейджинг услугите.
Изчерпването на възможностите за разширяване на обхвата на предлаганите услуги
посредством мрежите за персонално повикване, води до прилагането от операторите главно
на ценови стратегии за задържане на все по-стесняващия се кръг потребители.
Поради намаляващата рентабилност на този вид далекосъобщителна дейност не се
предвиждат инвестиции, а напротив операторите се ориентират към преустановяване на
дейностите по тези лицензии.
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