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Проект

ЗАКОН
Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
§ 1. Досегашният текст на чл. 24, ал. 1 се заменя с нов:
"Чл. 24 (1) НСРТ се състои от 12 членове, от които 9 се избират от Народното събрание и 3 се назначават от президента на Републиката".
§2. Досегашният текст на чл. 29, ал. 1 се заменя с нов:
"Чл. 29 (1) Членовете на НСРТ се избират или назначават за срок от 6 години. Съставът на НСРТ се обновява през 2 години с трима представители от квотата на Народното събрание и 1 от квотата на президента."
§3. Досегашният текст на чл. 105; ал. 1 се заменя с нов:
"Чл. 105 (1) Радио- и телевизионната дейност се осъществява въз
основа на издадени лицензни от Националния съвет за радио и
телевизия."
§4. Досегашният текст на чл. 106, ал. 2 се заменя с нов:
"Чл. 106 (2) Прехвърляне на лицензия, респективно на акции или
дялове от дружество, собственик на програмната лицензия, се допуска от
Националния съвет за радио и телевизия."
§5. Досегашният текст на чл. 111 се заменя с нов:
"Чл. 111. Кандидатите за лицензия за радио- и телевизионна
дейност подават писмено заявление до Националния съвет за радио и
телевизия, към което прилагат:"

§6. Досегашният текст на чл. 112, ал. 1 се заменя с нов;
"Чл. 112 (1) Упълномощено длъжностно лице на Националния съвет за радио и телевизия извършва проверка за редовността на подадените документи по чл. 111. Декларациите, изисквани съгласно чл. 111, т. 6, се разглеждат от НСРТ."
§7. Чл. 113 отпада. §8. В чл. 115 ал.2,3и 4 отпадат.
§9. Досегашният текст на чл. 116 се заменя с  нов:
"Чл. 116 (1) В случаите, когато НСРТ прецени, обявява конкурс за предварително оповестени критерии, ред и условия и в съответствие със свободните честоти в публичния регистър на честотите."
§ 10. Досегашният текст на чл. 118 се заменя с нов:
"Чл. 118. При констатирани нарушения Националният съвет за радио и телевизия в срок от 1 месец е длъжен да обсъди представените документи и доказателства и да вземе решение относно налагане на имуществена санкция по този закон и/или относно изменение или прекратяване на лицензията."
§ 11. Досегашният текст на чл. 120 се заменя с нов:
"Чл. 120. В случаите по чл. 119 Националният съвет за радио и телевизия взема решение за изменение или прекратява лицензията."
§ 12. Досегашният текст на чл. 123 се заменя с нов:
"Чл. 123. Отнемане на лицензия на радио- или телевизионен оператор се извършва от Националния съвет за радио и телевизия."
§ 13. В Чл 125 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на ал. 2 се заменя с нов:
"(2) Националният съвет за радио и телевизия проверява наличието на условията за издаване на лицензия в случаите по ал. 1 и в срок до З месеца преди изтичането на срока на лицензията и издава или не издава лицензия."
2. Ал. З отпада

	§ 14. В § 5 отпадат ал. З и ал. 4.
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МОТИВИ

към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Дълбоката криза в българската медийна регулация налага многобройни и сериозни промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Подадената оставка от члена на НСРТ Александър Томов обаче и свързаното с нея законово изискване мястото му да бъде попълнено до края на м. септември  т. г. подтикна парламентарното мнозинство към частично изменение, засягащо конституирането на медийния съвет.
Нескритата цел на внесения от НДСВ проектозакон е смяна на лицата в НСРТ. Това намерение обаче не е защитено по убедителен начин. НСРТ просто се преименува, без да се променят функциите му, без да се разширява или стеснява дейността му. Въвеждат се допълнителни критерии за членовете на НСРТ, които са удачни, но едва ли са основание за смяна на медниците надзорници, тъй като те имат 6-годишен мандат, а промените в ЗРТ не могат да имат обратна сила.
Тези обстоятелства налагат от значителните изменения на ЗРТ, които подготвих н вече предоставих за обсъждане на медийната общност, да внеса по спешност само поправките, свързани с НСРТ.
Най-важното според Конституционния съд при формирането на НСРТ е спазването на принципа на политическия неутралитет при създаването на независим орган. Това означава да се отнеме възможността на една политическа сила, която и да е тя, да пренесе полученото в изборите превъзходство в медийния съвет. Гаранции в тази насока могат да се търсят в увеличаването на парламентарната квота за сметка на президентската. Това е така, защото мандатът на парламента е по-кратьк от този на президента, а и политическите промени в Народното събрание са не само по-възможни, но и по-чести. Така например, през последните десет години президентът е представител все на една и съща политическа сила, докато мнозинствата в парламента се смениха многократно. Освен това президентът има право на два мандата, което означава, че цели десет години той сам може да назначава близо половината от членовете на НСРТ. Тъкмо затова увеличаването на парламентарната и намаляването на президентската квота, съчетано с ротацията на две години, дава шанс да се предотврати намерението на една партия, която и да е тя, да доминира в НСРТ. Тази възможност е толкова по-сериозна, колкото по-многоброен е съставът на медийния съвет. Ето защо предлагам НСРТ да се състои от 12 членове, от които 9 да се избират от парламента, а 3 да се назначават от президента. При това положение, ако при първоначалното сформиране на НСРТ някоя нахална партия си е осигурила превъзходство, дори от 12 на 0, при смяна на мнозинството още при първата ротация съотношението ще бъде поне 9 на З, а при втората - вече 6 на 6. Докато според сегашния текст при старт 9 на 0, при първата ротация може да бъде едва 7 на 2, а при втората - само 6 наЗ.
Увеличаването на състава на НСРТ се налага и поради предвиденото разширяване на неговите отговорности. В проекта предлагам лицензирането на радио- и телевизионните оператори да премине изцяло към НСРТ - една идея, която вече е широко приета. Това е в унисон и с европрепоръките лицензирането да се извършва от независим, а не от държавен орган.

