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Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от

1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., изм. и доп. бр. 79 от 2000 г.)

§1.Вчл. 3.,ал. 1

В края на изречението, след запетая се добавят думите "въз основа на
регистрация или индивидуална лицензия (програмна лицензия), издадена по реда на
този закон".

§ 2. В чл. 8, ал. 2 думата "само" се заличава.

§ 3. Заглавието на глава втора се изменя така:.
"Съвет за електронни медии"

§ 4. Член 20 се изменя така:
"Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии е независим регулаторен орган, който
регистрира и издава лицензни за осъществяване на радио и телевизионна дейност и
контролира дейността на радио- и телевизионните оператори.
(2)При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от
интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и
информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори.
(3) Съветът за електронни медии контролира само радио- и телевизионни програми,
определени като такива с този закон.

§ 5. Чл. 25 се изменя така:
„Чл. 25. Член на Съвета за електронни медии може да бъде лице с българско
гражданство, което има постоянен адрес на територията на страната, висше образование
в областта на журналистиката, далекосъобщенията, правото, икономиката и други, както
и професионален опит в областта на електронните медии, който включва не по-малко от
пет годишен трудов стаж в радио- и/или телевизионна организация, или в областта на
далекосъобщенията, или пет годишен трудов стаж като хабилитиран преподавател в
областта на медиите или далекосъобщенията."

§ 6. Член 27, алинея 1. точка 1 се изменя така:

“1. Да заемат друга платена длъжност по трудов договор. “

§ 7. В чл. 30 се правят следните изменениея и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Освобождаването на член на Съвета за електронни медии се извършва от органа,
който го е избрал или назначил."
2. Точка 1 на алинея 2 се изменя така:
"1. при постъпване на писмено заявление, подадено до органа, който е избрал или
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назначил съответния член на Съвета за електронни медии."
3. В ал. 2 се създава нова точка 4:
„4. при извършване на нарушения на този закон или извършване на действия, влизащи в
противоречие с обществения характер на заеманата длъжност и накърняващи нейния
престиж."
4. Алинея 4 се отменя.

§ 8. Член 31 се изменя така:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(I) На първото си заседание членовете на Съвета за електронни медии избират от
състава си председател за срок от една година.
2. Алинея 2 се изменя така:
а) създава се нова точка 2 със следния текст:
"2. подготвя заседанията на Съвета за електронни медии"
б) създава се нова точка 4 със следния текст:
"4. ръководи работата на административно-техническите служби."
в) създава се нова точка б със следния текст:
"6. контролира изпълнението на приетите актове"
г) номерацията на останалите точки се променя съответно.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Освобождаването на председателя от поста му става с изтичане на едногодишния
срок, за който е избран - автоматично, или по негово собствено желание - с решение на
Съвета за електронни медии."
5. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Съветът за електронни медии, по предложение на всеки един от неговите членове,
може да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя поради
неизпълнение на неговите задължения."

§9. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 1 думите "осъществява надзор върху" се заменят с думата

"Контролира".
2. Точка 9 се изменя така:

"9. Взема решения за издаване, изменение, допълване, отнемане, прехвърляне
и прекратяване налицензия за радио- и тевизионна дейност.”
3.  Създават се нови точки 12, 13, 14, 15, 16 и 17

“12. Може да издава задължителни указания по изпълнение на лицензиите
за радио- и телевизионна дейност.”
"13. Изисква от Държавна комисия по далекосъобщения технически
параметри,  включително свободен  радиочестотен спектър  на излъчващите
радиосъоръжения, необходими за изграждане, поддържане и използване на
далекосъобщителни мрежи за земно радио- и телевизионно разпръскване за
посочено от Съвета за електронни медии населено" място, регион или за
цялата територия на Република България."
"14. Провежда конкурс за определяне на радио- и телевизионен оператор, на
който се издава далекосъобщителна лицензия за изграждане, поддържане и
използване на мрежа за земно радио- и телевизионно разпръскване."
"15. Издава индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност на
спечелилия конкурса по т. 15 и уведомява Държавната комисия по
далекосъобщения с оглед издаване на далекосъобщителна лицензия на
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същото лице."
"16. Регистрира и заличава регистрации за осъществяване на радио- или
телевизионна дейност в предвидените от закона случаи."
"17.  представлява Република България  в  междудържавни и
междуправителствени организации по въпроси, отнасящи се до електронните
медии и осъществява координиращи функции между държавните ведомства и
неправителствени организации с оглед формулирането на обща политика по
отношение на електронните медии." 4. Досегашната точка 12 става точка 18.

§ 10. В член 33 думата думите "осъществява надзор върху" се заменят с "контролира" и
се създават. 12.:

"12. спазването на условията на лицензните за радио- и телевизионна
дейност."

§ 11. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. Решенията на Съвета за електронни медии по издаване, изменение, допълване,
отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензни, както и за отказ или заличаване на
регистрация, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд".
§ 12. Алинея 2 на член 41 се отменя.
§ 13. Алинея 2 на чл. 61 се отменя.
§ 14. В член 66, ал 1, след края на изречението се поставя запетая и се добавят думите:
“които включително трябва да имат не по-малко от петгодишеин трудов стаж в радио, за
кандидати за генерални директори на БНР и не по-малко от петгодишен трудов стаж в
телевизия, за кандидати за генерален директор на БНТ, от които не по-малко от една
година и половина трудов стаж на ръководна длъжност."

§ 15. Настоящият текст на Член 102 става алинея 1 и в т. 2 и т. З се правят следните
изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:
"2. Първоначалните лицензионни такси за издаване на лицензни за радио- и

телевизионна дейност, събрани от Съвета за електронни медии."
2. В т. З думите "50 на сто от" се заличават.
3. Създава се алинея 2:

"(2) Лицензираните радио- и телевизионни оператори заплащат първоначална и
годишна лицензионна такса в размер, определен в Тарифа за таксите, приета от
Министерския съвет по предложение на Съвета за електронни медии."

§ 16. Заглавието на глава шеста се изменя така:
"Глава шеста
ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ
ОПЕРАТОРИ"

§ 17. Алинея 1 на член 105 се изменя така:
"(I) Радио- и телевизионна дейност чрез използване на радиочестотен спектър и мрежи
за наземно радио- и телевизионно разпръскване се осъществява въз основа на лицензия,
издавана от Съвета за електронни медии по реда на този закон."

§ 18. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите " Държавната комисия по далекосъобщения след решение на" се
заличават.
2. Създава се ал. З:
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"(З) При прехвърляне на лицензията за радио- и телевизионна дейност, издадена по реда
на Чл 116, 116а, 1166, 116в и 116г, Съветът за електронни медии уведомява Държавната
комисия по далекосъобщения за взето решение за прехвърляне на лицензия.

§ 19. В чл. 107, ал. З думите "Държавната комисия по далекосъобщения" се заменят с
думите "Съвета за електронни медии".

§ 20. В чл. 111 думите "Държавната комисия по далекосъобщения" се заменят с думите
"Съвета за електронни медии”.

§ 21. В чл. 112 ал. 1 думите “ Упълномощено  длъжностно лице на Държавната комисия
по далекосъобщенията” се заменят с думите “Съвета за електронни медии”.

§ 22. Чл. 113 се отменя.

§ 23. Чл. 114 се изменя така:
"Чл. 114. Съветът за електронни медии е длъжен да опазва тайната на информацията,
съдържаща се в документите на кандидатите."

§ 24. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1 Ал. 2 и ал. З се отменят. 2. Ал. 4 се изменя така:
"(4) В 7-дневен срок от решението си по ал. 1 Съветът за електронни медии
издава лицензията."

§ 25. Чл. 116 се изменя така:
"Чл. 116. (1) За осъществяване на радио и телевизионна дейност, която се
осъществява   чрез   изграждане,   поддържане   и   използване   на
далекосъобщителна мрежа за наземно радио и телевизионно разпръскване се
издава лицензия след провеждане на конкурс.
(2) Процедурата за провеждане на конкурс се открива по искане на
заинтересовано лице или по инициатива на Съвета за електронни медии. В
искането лицето посочва желана точка на излъчване и териториален обхват.
(3) Съветът за електронни медии в 14-дневен срок от постъпване на искането по
ал. 2 отправя писмено запитване до Държавната комисия по далекосъобщения за
техническите параметри, включително свободен радиочестотен спектър за
излъчващите радиосъоръжения, необходими за изграждане, поддържане и
използване на далекосъобщителна мрежа за земно радио и телевизионно
разпръскване за посочено от Съвета за електронни медии населено място, регион
или за цялата територия на Република България.
(4) Държавната комисия по далекосъобщения представя на Съвета за електронни
медии своето решение по запитването в срок до три месеца, а когато е
необходимо международно координиране на радиочестотите и радиочестотните
ленти - в срок до шест месеца, спазвайки изискванията за ефективното
използване на радиочестотния спектър.
(5) При положително решение по ал. 4, Държавната комисия по далекосъобщения
прилага проект на лицензия за далекосъобщителна дейност и приложения,
съдържащи съответните технически параметри за лицензните, които могат да
бъдат издадени от Държавната комисия по далекосъобщения, съобразно
наличния свободен радиочестотен спектър.

§ 26. Създава се нов чл. 11ба:
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“Чл. 11ба. (1) В 14-дневен срок от получаване на отговора и в съответствие с него,
Съветът за електронни медии взема решение за откриване на конкурс или конкурси,
съобразно наличния свободен радиочестотен спектър

(2) Решението по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник” и съдържа датата,
мястото и часът на провеждане на конкурса, срокът и мястото на подаване на заявление
за участие, мястото, срокът и редът за закупуване на

конкурсните книжа.
(3) Конкурсните книжа съдържат:
1. проект на лицензия за далекосъобщителна дейност и приложението към нея,
съдържащо техническите параметри, съобразно наличния свободен
радиочестотен спектър;
2. искани темпове на развитие и/или на обслужване;
3. изисквания за опазване на околната среда;
4. изисквания за качество;
5. изисквания, свързани с творческите, финансови и технически възможности и
опит;
6. критерии за оценка и тяхната относителна тежест при определяне на

комплексната оценка.
(4) Конкурсът се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението по
ал. 1. В случай, че се обявяват няколко конкурса, съобразно наличния свободен
радиочестотен спектър, те се се провеждат едновременно.

§ 27. Създава се чл. 1166:
"Чл. 1166. Кандидатите за получаване на лицеизията за радио- и телевизионна
дейност подават заявление за участие в конкурса, към което прилагат следните
конкурсни документи:
1. документите по чл. 111;
2. предварителен технически проект за изграждане, поддържане и използване на
далекосъобщителна мрежа за земно радио и телевизионно разпръскване,
съобразен с конкурсните книжа;
3. проект на бизнес план за осъществяване на дейността;
4. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа
в конкурсните книжа;
5. квитанция за заплатени конкурсни книжа.

§ 28. Създава се чл. 116в
"Чл. 11бв.(1) Председателят на Съвета за електронни медии със заповед определя
председател и състав на комисия за провеждане на конкурса, в която
задължително се включват членове на Съвета за електронни медии и на
Държавната комисия по далекосъобщения, както и представители или експерти от
други ведомства и организации.
(2)  Комисията на основание на конкурсните документи, критериите по чл. 11ба

ал. 3, т.2 и комплекна оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните
изисквания класира кандидатите и в седемдневен срок от приключване на
конкурса предствая на Съвета за електронни медии доклад за извършената
работа и резултатите от класирането.

(3)  Въз основа на документите по ал. 2 Съветът за електронни медии взема
решение за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност и на
лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъбощителна

мрежа за земно радио и телевизионно разпръскване на кандидата, класиран на



6

първо място в конкурса.
(4) Лицензия за радио- и телевизионна дейност за територията на Република
България не се издава на лице или свързани с него лица, по смисъла на
Търговския закон които притежават лицензия от същия вид, за радио- и
телевизионна дейност с регионален обхват, освен ако не се откажат от нея.
(5) Решението по ал. З може да се обжалва пред Върховния административен съд.
(6) В 10-дневен срок от влизане на решението по ал. З в сила Съветът за
електронни медии издава лицензията за радио- и телевизионна дейност и
Държавната комисия по далекосъобщения издава лицензията за
далекосъобщителна дейност със същия срок.

§ 29. Създава се чл. 116г:
"Чл. 116г. (1) В случай че одобреният кандидат се откаже от лицензните, те се предлагат
на участника, класиран на второ място.

(2) При отказ и на втория участник процедурата се закрива.
(3) Депозитите на отказалите се кандидати да получат индивидуална лицензия не

се връщат.

§ 30. В чл. 117 думата "надзорът" се заменя с "контролът"

§ 31. Чл. 118 се изменя така:
"Чл. 118 (1) При констатиране на нарушения. Съветът за електронни медии в срок
от един месец е длъжен да разгледа и обсъди представените документи и да вземе
решение относно налагане на имуществена санкция по този закон и/или отнемане
на лицензията.

§ 32. Чл. 119 се изменя така:
1. В ал. 1 думите "прави предложение" се заменят с думите "взема решение".
2. Ал. З се отменя.

§ 33. Чл. 120 се отменя.

§ 34. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на Чл. 121 става ал. 1.
2. Създава се ал.2:
"(З) При прекратяване на лицензията за радио- и телевизионна дейност, издадена по реда
на Чл. 116, 116а, 1166, 116в и 116г, Съветът за електронни медии изисква от
Държавната   комисия   по   далекосъобщения   прекратяване на далекосъобщения
прекратяване на далекосъобщителната лицензия.”
§ 35. Чл.123 се изменя така:

“Чл.123. (1) Отнемане на лицензия на радио- и телевизионен оператор се
извършва от Съвета за електронни медии с мотивирано решение.

Отнемането се извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок
за отстраняване на нарушението."

(2) Съветът за електронни медии отнема лицензията, ако в срока по ал.1
лицензираният не е отстранил нарушението.
(3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да
кандидатства за нова лицензия и този срок не може да бъде по-малък от две
години.
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§ 36. Създава се нов член 123а:
"Чл.123. (1) При отнемане на лицензията за радио- и телевизионна дейност, издадена по
реда на Чл. 116, 11ба, 1166, 11бв и 116г, Съветът за електронни медии изисква от
Държавната комисия  по далекосъобщения  отнемане на далекосъобщителната лицензия.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд."

§ 37. чл. 125 се изменя така:
"Чл. 125 (1) Най-късно б месеца преди изтичането на срока на лицензията
лицензиантът следва да заяви намерение за продължаване срока на лицензията."
(2) Съветът за електронни медии разглежда искането за продължаване срока на
лицензията по ал. 1 и в срок до три месеца преди изтичането на срока на
лицензията, взема решение по искането и писмено уведомява лицензианта.
(3) В случаите на положително решение на Съвета за електронни медии по ал.2,
когато лицензията е издадена по реда на Чл. 116, Пба, 1166, Пбв и Нбг, Съветът
за електронни медии изисква от Държавната комисия по далекосъобщения
продължаване на далекосъобщителната лицензия за същия срок."

§ 38. Създава се нов раздел IV на глава шеста и нов член 125а:
"Раздел IV. Регистриране на радио- и телевизионни оператори

Чл. 125а. (1) Лица, които желаят да създават радио или телевизионни програми и да ги
разпространяват чрез технически способи, различни от наземното радиоразпръскване и
без да използват радиочестотен спектър, подлежат на регистрация.
(2) По отношение на изискванията към заявителите, реда за регистриране и реда за
осъществяване на надзор и условията за заличаване на регистрация, се прилагат
разпоредбите на тази глава, отнасящи се до лицензирането.
(3)  Регистрацията се извършва от Съвета за елекронни медии по искане на

заинтересовано лице. Съветът за електронни медии не може да откаже регистрация,
освен ако са налице несъответствия на заявителя или на програмата с изискванията на
този закон.

(4) При регистрацията на радио- и телевизионни оператори не могат да бъдат поставяни
ограничения, свързани с техническите средства или обхвата на разпространение на
програмата.
(5) С оглед осъществяването на условия за контролиране на програмата, лицето, искащо
регистрация за радио- или телевизионна дейност е длъжно да представи на Съвета за
електронни медии копия от договори или споразумения с далекосъобщителни оператори
за разпространяване на неговата програма. Регистрираните радио- или телевизионни
оператори са длъжни да уведомяват писмено Съвета за електронни медии за всички
допълнителни договори и споразумения за разпространение на програмата, сключени
след първоначалната регистрация. Уведомлението става в седем дневен срок от датата
на подписването на договора или споразумението. Съветът няма право да изисква, а
операторът не е длъжен да представя информация на финансовите условия, при които се
осъществява разпространението.

§39. Създава се чл. 126а:
"Чл. 126а. За нарушение на условията на издадена лицензия на радио- и

телевизионните оператори се налага имуществена санкция от 2 хил. до 5 хил. лв".

Допълнителна разпоредба
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§ 40. Навсякъде в закона думите: "Националният съвет за радио и телевизия",
"Националния съвет за радио и телевизия " и "Национален съвет за радио и телевизия"
се заменят съответно с думите "Съветът за електронни медии", "Съвета за електронни
медии" и "Съвет за електронни медии" с изключение на § 5 от ПЗР ЗРТ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 41. Считано от датата на влизане на този закон в сила Националният съвет за радио и
телевизия се закрива, а неговите членове се освобождават. Приемането на имуществото
на НСРТ се възлага на министъра на държавната администрация.

§ 42. (1) В срок от 14 дни от влизане на закона в сила Народното събрание и Президента
на републиката избират, съответно назначават членове на Съвета за електронни медии.
(2) Съставът на Съвета за електронни медии през първия мандат след
конституирането си се обновява по жребий.
(3)  След изтичане на четири години съставът на СЕМ се обновява с един представител

от квотата на Народнот осъбрание и двама от квотата на Президента.

§ 43. (1) В срок от шест месеца от датата на конституиране на Съвета за електронни
медии същият по служебен път издава удостоверения за регистрация на радио- и
телевизионните оператори, които притежават лицензни за осъществяване на радио- или
телевизионна дейност чрез кабел или сателит, след представяне от тяхна страна на
документите по чл. 125а, ал. 5. (2) Държавната комисия по далекосъобщения е длъжна
да предостави на Съвета за електронни медии всички сведения и копия от документи,
които са необходими за извършване на преминаването на засегнатите оператори от
лицензионен към регистрационен режим.

§ 44. В Закона за далекосъобщенията се правят следните изменения и допълнения:

1.  В чл. 27 се правят следните изменения

А) т. 1 се променя така:
" 1. извършва проучвания по искане на Съвета за електронни медии за технически
параметри, включително свободен радиочестотен спектър на излъчващите
радиосъоръжения, необходими за изграждане, поддържане и използване на
далекосъобщителни мрежи за земно радио- и телевизионно разпръскване за посочено от
Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на
Република България;"
Б) т. 5 се изменя така:
"5. издава лицензни за далекосъобщителна дейност за изграждане, поддържане и
използване на далекосъобщителни мрежи за земно радио- и телевизионно разпръскване,
след решение на Съвета за електронни медии," в) т. 6 се отменя

2. В чл. 33, ал. I думите "радио- и телевизионни" " се заличават.

3. В чл. 37, ал. 2, т. З се отменя.

4. Чл. 38 се изменя така:

"Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с
който се разрешава осъществяване на :
1. далекосъобщителни дейности;
2. далекосъобщителни дейности, при които се използва радиочестотен спектър."
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5.  В чл. 39, ал. 2 се отменя

6.  Раздел втори на Глава пета /и всички препратки към нея / се отменя.

7.  В чл. 52 се създава нова ал. 3:

 “(3) Индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност за изграждане,
поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи за земно радио- и телевизионно
разпръскване се издават след решение на Съвета за електронни медии;

8. В чл. 55 се създава нова ал. 4
"(4) Индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за изграждане,
поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи за земно радио- и
телевизионно разпръскване се прехвърлят след решение на Съвета за електронни
медии на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и
телевизионна дейност."^
9. В чл. 57 се правят следните изменения:'
а) Алинея 2 се отменя.
б) В ал. З се създава нова точка 3:
"З. задължение за разпространение на националната програма на Българската
национална телевизия"
10. В чл.61 се създава нова ал. 7
"(7) Действието на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за
изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи за земно радио- и
телевизионно разпръскване се прекратява с решение на ДКД след решение на Съвета за
електронни медии за прекратяване на съответната лицензия за радио- и телевизионна
дейност" 11. Чл. 62, ал. 2 се изменя така :
(2) Индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за изграждане, поддържане
и използване на далекосъобщителни мрежи за земно радио- и телевизионно
разпръскване се отнемат от ДКД след решение на Съвета за електронни медии за
отнемане на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
12. В чл. 120, ал. З се отменя.
13. В чл. 121, изречение второ се заличава.

14. В "Допълнителната разпоредба" се създава нова точка 26:
"26. "Земно радио- и телевизионно разпръскване" е излъчване от земни
радиопредаватели на радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за пряко
приемане от населението".
15. Навсякъде  в  текста   на  Закона  за  далекосъобщенията  думите
"Национален/Националния/Националният съвет за радио и телевизия, " се заменят с
думите "Съвет/Съвета/Съветът за електронни медии" .

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на ....................... и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

Вносители: Милена Милотинова и група н.п. ПГ НДСВ
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Мотиви
към закона за изменение и допълнение на

закона за радиото и телевизията

Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на закона за радиото и
телевизията има за цел да отговори на обществените очаквания и многократно
декларираното от представители на професионалната общност желание за радикални
промени в посока на демократизиране на медийното законодателство
На първо място, с настоящия проект се предлага закриването на Националния съвет за
радио и телевизия и създаването на нов орган - Съвет за електронни медии. За разлика
от досегашният НСРТ, който по отношение на регулацията на пазара на електронните
медии беше на практика обслужващо звено на Държавната комисия по далекосъобщения
и на изпълнителната власт, новият Съвет за електронни медии е орган, в който са
събрани всички основни правомощия и процедури по регистрация или лицензиране и
последващ контрол над дейността на радио и телевизионните оператори. Изрично е
подчертано, че СЕМ има правомощия само по отношение на радио- и телевизионните
програми, отговарящи на дефиницията за тях, а не към други медийни съдържания,
разпространявани по електронен път.
Съветът за електронни медии се оглавява от председател, който се избира от Съвета за
срок от една година. Председателят не получава възнаграждение, различно от това на
член на Съвета, с което се подчертава, че функцията му е представителна, но той е "пръв
сред равни". Ежегодната ротация на председателя е гаранция срещу недопускане на
узурпирането на управлението на администрацията на Съвета от едно лице.
Съветът за електронни медии представлява държавата пред международните органи и
организации, натоварени с въпросите на общата политика в сферата на радиото и
телевизията и е координиращ орган по въпросите на радиото и телевизията на
национално ниво.
Обемът на правомощията на Съвета за електронни медии далеч надхвърля
компетенциите на стария НСРТ. Съответно следва да се въведат високи професионални
изисквания към членовете на СЕМ. Такова е изискването за определен трудов стаж в
радио- и телевизионни организации или в сферата на далекосъобщенията.
Настоящият проект прави решителна стъпка напред в посока на либерализиране на
радио- и телевизионния пазар. Съгласно предлаганите редакции радио- и телевизионна
дейност може да се осъществява по два начина:

1. на базата на регистрация (регистрационен режим), когато способът на
разпространение на програмата е различен от ефирния и не се ангажира
ограничен ресурс.

2.  на базата на лицензии, когато програмите се разпространяват чрез
използване на ограничен - ефирен - ресурс.

По този начин законодателят отчита наличието на либерализация на
далекосъобщителните оператори - кабелни и сателитни - и създава условия за постигане
на истинска свобода на разпространението на мнения чрез радиото и
телевизията, гарантирана от Конституцията. Чрез въвеждането на регистрационен
режим за радио- и телевизионните програми, които се разпространяват по различен от
ефирния способ, законодателят изпълнява и политическата повеля за намаляване броя на
лицензионните режими в страната. Лицензионният режим се запазва за операторите,
които биха искали да разпространяват програмите си по ефирен път. И в този случай се
предвижда сериозна промяна на досегашния режим. Лицензните за ефирни радио и
телевизионни програми се издават от СЕМ, а лицензните за далекосъобщителна дейност
чрез използване на ограничен ресурс - от ДКД, за да се спази конституционното
изискване за гарантиране на държавния суверенитет върху радиочестотния спектър.
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Лицето, на което се издава вторият лиценз обаче се определя от СЕМ. С това на
практика досегашният ред се обръща: вместо НСРТ да е обслужващ орган по отношение
на ДКД сега ДКД става обслужващ орган по отношение на СЕМ. Проучванията за
наличие на честоти и честотно планиране ще се извършва в бъдеще по заявка на
заинтересовани лица или от СЕМ от гледна точка на преценените от него обществени
интереси. В този смисъл дейността на орган на изпълнителната власт - ДКД, става
функционално обвързана с дейността на органа, защитаващ обществения интерес - СЕМ.
За пръв път в законов текст се включват изрично критериите, съгласно които се
провеждат конкурсните процедури
Преминаването на операторите от лицензионен към регистрационен режим ще се
извърши служебно от СЕМ, за да не се създават затруднения на операторите. В
преходни и заключителни разпоредби са включени и изменения на Закона за
далекосъобщенията, с оглед синхронизирането на двата нормативни акта. Смятаме, че
тези изменения и допълнения съответстват напълно на изразените обществени и
професионални очаквания и са решителна стъпка към намаляване на държавната намеса
в областта на радиото и телевизията и към либерализиране на този пазар.

Вносители: Милена Милотинова и група н.п. ПГ НДСВ


