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8. НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
През 2002 г. след изменение в ЗРТ от 09.11.2001 г. и ЗД от 05.02.2002 г. се въведе
разделение на функциите по регулирането на медийния сектор. Регулирането на
далекосъобщителната дейност по наземно радиоразпръскване (радио и телевизионно) се
осъществява от КРС, а на програмното съдържание – от Съвета за електронни медии (СЕМ).
Въведе се зависимост на лицензионния режим за далекосъобщителна дейност от
лицензирането на програмите за радио и телевизионна дейност. По този начин се постигна
хармонизиране на регулаторния режим за електронните медии с разпоредбите на
европейските директиви.
8.1. УКВ ЧМ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
В началото на 2002 г. в страната работеха 79 оператора на обществени
далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, със 194 лицензии с местно
покритие и два оператора с издадени лицензии за национално покритие – Българско
Национално Радио (БНР) и “Дарик радио” АД.
През януари 2002 г. изтече срока на действие на три от лицензиите с местно покритие, а
през март на още 6 от тях.
Така към 31 декември 2002 г. на пазара работят 73 оператора на обществени
далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване с местно покритие с издадени 185 лицензии.
24 от операторите работят в повече от едно населено място.
За някои от областите, като Монтана, Ловеч, Перник и Силистра към момента не са
организирани конкурсни процедури и не са издавани индивидуални лицензии за изграждане на
обществени мрежи за радиоразпръскване с местно покритие. Там излъчват радиостанции,
които са стартирали дейността си преди 15 август 1998 г., когато влиза в сила ЗД. На
територията на страната работят 30 такива радиооператори, които са подали заявления за
лицензиране на дейността си.
Всички оператори на обществени мрежи за радиоразпръскване излъчват собствени
програми.
Националният радиооператор с лицензия за цялата територия на страната е БНР. Той
излъчва две 24 часови програми - "Хоризонт" и "Христо Ботев", които имат постигнато 100%
покритие по територия и население. Част от прграмната схема на БНР са предаванията за
чужбина “Радио България”, излъчвани ежедневно за 100 страни в света на 10 езика, средно по
55 часа в денонощието. Програма "Хоризонт" може да се слуша и в Интернет 24 часа в
денонощието. Към системата на БНР работят пет регионални програми: Варна - с 24 часова
програма, Пловдив, Стара Загора, Шумен и Благоевград - с 18 часови програми.
Другият радиооператор с национално покритие - “Дарик радио” е първото частно радио в
България. Програмите му се излъчват в реално време и в Интернет. Чрез сателитна станция
радиото качи сигнала си и на спътника Intelsat.
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Разпределение по области на обществените далекосъобщителни мреж и за
радиоразпръскване с местно покритие към 31.12.2001 г. и 31.12.2002 г.
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8.2. ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
В началото на 2002 г. на пазара присъстват 14 оператора на обществени
далекосъобщителни мрежи за наземно телевизионно радиоразпръскване, 12 от които с
издадени индивидуални лицензии с местно покритие и 2 с лицензии за национално покритие.
Всички лицензирани телевизионни оператори излъчват само собствена програма.
В регионален аспект ефирните телевизии работят в условия на засилена конкуренция с
операторите на обществени кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радиои телевизионни сигнали.
През август 2002 г. изтече срока на действие на 7 от лицензиите с местно покритие, а през
ноември на още 4 от тях.
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Към 31.12.2002 г. само три от операторите за наземно радиоразпръскване на телевизионни
сигнали са с действащи лицензии - “Мултимекс - И.Д.” АД, излъчващ програмата на “Нова
телевизия” за територията на град София, Българска Национална Телевизия (БНТ) и “Болкан
Нюз Корпорейшън” ЕАД (bTV) - с национално покритие.
Приходите от основната дейност на трите оператора към края на 2002 г. възлизат на 79
млн. лв. , като 91% от тях са от излъчване на реклами.
Постигнатото покритие по население на програмата на bTV към 31.12. 2002 г. е 97,6%,
спрямо 92,5% към края на 2001 г. Програмите на БНТ запазват своето покритие по население
от миналата година – 94,4%. БНТ има четири териториални поделения - центрове в градовете
Благоевград, Варна, Пловдив и Русе. Освен “Канал 1”, БНТ излъчва и сателитната “ТВ
България”. bTV има сключен договор с “Нетера” ООД за сателитно разпространение на
програмата си. Двата национални телевизионни оператора са в непрекъсната конкуренция за
спечелване на националната аудитория.
Наблюдава се тенденция операторите с издадени индивидуални лицензии за радио или
телевизионна програма да използват и алтернативни форми на пренос на сигнала – сателитен
или кабелен, ползвайки изградени вече мрежи на други лицензирани далекосъобщителни
оператори.
В краткосрочен план се очаква да бъде издадена лицензия за трета национална телевизия
и да заработи първата цифрова телевизия в България. Лицензията за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване за територията на гр. София е издадена на БТК ЕАД след
публичен търг с тайно наддаване, в който взеха участие 5 български юридически лица.
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