
1

Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за радиото и

телевизията

§ 1. Чл. 7, т. 6. Нов текст: "(БНР и БНТ) отразяват различните идеи и убеждения в
обществото чрез плурализъм на гледните точки в предаванията:".

§ 2. Нов текст на чл. 7, т. 8: "(БНР и БНТ) предоставят на гражданите възможност
да се запознаят с официалната позиция на държавните органи и на парламентарните
групи по важни въпроси на обществения живот".

§ 3. Чл. 8., ал. 2. Нов текст: "НСРТ като специализиран независим орган
осъществява надзор по прилагането на настоящия закон".

§ 4. Чл. 10, ал. 2. Отпада изразът: "когато това е практически възможно."
§ 5. Чл. 14, ал. 4. Нов текст: "НСРТ може да изисква от радио-и телевизионните

оператори материали, както и да прави на място проверки, свързани с осъществяването
на надзора по спазването на този закон."

§ 6. Чл. 24, ал. 1. Нов текст: "НСРТ се състои от 9 членове, от които 6 се избират
от Народното събрание и 3 се назначават от президента на републиката."

§ 7. Нова ал. 2 на чл. 24: "По предложение на най-голямата по численост
парламентарна група или на отделни нейни депутати, могат да се избират не повече от
половината членове на НСРТ от квотата на Народното събрание, включително и при
предвиденото в чл. 29 обновяване."

§ 8. Алинея 2 на чл. 24 става ал.3.
§ 9. Чл. 24, ал. 4 - нова: “Професионални и творчески организации, асоциации на

радио- и телевизионни разпространители, университети, асоциации на независими
продуценти могат да издигат пред органите по ал. 1 кандидатури за членове на НСРТ. “

§ 10. Чл. 27, ал. 1. Нов текст: "По време на своя мандат, по точка 4 - и две години
след изтичането му, а по точка 5 - и една година след изтичането му, членовете на НСРТ
не могат...."

§ 11. Чл. 27, ал. 1, т. 5. Нов текст: "(Членовете на НСРТ не могат) да работят в
управителните, контролните или надзорните органи на радио- и телевизионните
оператори."

§ 12. Чл. 29. (1) Нов текст: "Членовете на НСРТ се избират или назначават за
срок от 6 години. Съставът на НСРТ се обновява през 2 години с двама представители
от квотата на Народното събрание и 1 от квотата на президента."

§ 13. Чл. 29, ал. 2. Нов текст: "Едно лице не може да бъде член на НСРТ повече
от два последователни мандата. Повторното му избиране или назначаване не трябва да
противоречи на предвиденото в ал. 1 обновяване."

§ 14. Чл. 29, ал. З - нова: 'Три месеца преди изтичането на мандата на съответните
членове компетентният орган открива процедура за избора или назначаването на нови."

§ 15. Чл. 29, ал. 4 - нова: "Членовете на НСРТ изпълняват задълженията си до
встъпването в длъжност на новите членове."

§ 16. Чл. 32, ал. 1, т. 2. Нов текст: "(НСРТ) избира и освобождава генералните
директори на БНР и БНТ с мнозинство от две трети от всички членове на съвета."

§ 17. Чл. 32, ал. 1, т. 10. Нов текст: "(НСРТ) установява нарушения на
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нормативните актове при осъществяване на радио- и телевизионна дейност, налага
административни санкции и издава наказателни постановления".

§ 18. Чл. 32, ал. 1, т. 13 - нова: "(НСРТ) осъществява секторна политика в
областта на електронните медии съвместно с ДКД".

§ 19. Чл. 32, ал. 1, т. 14 - нова: "(НСРТ) дава задължителни указания по
спазването и прилагането на този закон."

§20. Чл. 32, ал. 1, т. 15 - нова: "(НСРТ) разглежда и взема решения по жалби на
засегнати от радио- и телевизионни програми, както и по жалби на журналисти и
оператори, чиито права, предвидени в този закон, са нарушени.”

§ 21. Чл. 33. Нов текст: “НСРТ осъществява надзор върху дейността на радио- и
телевизионните оператори и относно:”

§ 22. Чл. 39, ал. 1. Нов текст: "НСРТ издава Информационен бюлетин, в който се
публикуват взетите решения и актуални статии по проблеми на аудиовизуалната
култура."

§ 23. Чл. 47, ал. 5 - нова: "Външни продуценти на БНР и БНТ не могат да бъдат
политически партии и организации, синдикални и религиозни организации."           ,

§ 24. Чл. 52, ал. 1. Нов текст: "Право на обръщение по БНР и БНТ имат
президентът на Републиката, председателят на Народното събрание, министър-
председателят, главният прокурор и председателите на Конституционния съд, на
Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, както и
ръководителите на парламентарните групи."

§ 25. Чл. 67, т. 2. Нов текст: "(Мандатът на генералния директор на БНР,
съответно на БНТ, се прекратява предсрочно) ако се установи, че извършва или допуска
извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите на този
закон."

§ 26. Чл. 82, ал. 1. Нов текст: "Рекламата трябва ясно да се разпознава и да бъде
отделена от другите части на програмата чрез визуални и звукови средства, освен при
игри и предавания с прагматична насоченост, които не могат да бъдат повече от 5% от
дневното програмно време. Звуковите и визуалните средства за означаване на рекламата
трябва да са създадени специално за тази цел, да се различават от идентификационните
сигнали на медията и да остават постоянни до настъпване на промени в
характеристиката на програмата."

§ 27. Чл. 82, ал. 6 - нова: "Когато се прекъсват с реклами и телевизионни слотове
други програми извън посочените в ал. 2, трябва да изтече период от поне 20 минути
между последователни прекъсвания за реклама или за телевизионен пазар в рамките на
програмата."
§ 28. Чл. 87, ал. 1. Нов текст: "Информационните рекламни филми, интервюта и
съобщения с рекламна цел се включват в общото рекламно време, т.е. се считат за
реклама, към която се прилагат изискванията на чл. 82, ал. 1.”

§  29. Чл. 87, ал. 2 Нов текст: “При предаставянето на рекламите по ал. 1 не се
допуска участието на журналисти - водещи на новини, на политически и  икономически
предавания.”
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§ 30. Чл. 88, ал. 5 - нова: "Забранява се в радио- и телевизионните прозорци
рекламирането  на лекарства и медицински процедури."

§31. Нов текст на чл. 93. (1) Домакинствата, ведомствата. организациите и
стопанските субекти заплащат такса за фонд "Радио и телевизия".

(2) Размерът на таксата се съобразява с въвеждането на нови технологии и
създаването на програмна продукция в БНР и БНТ.

(3) Таксите се плащат в пощенските станции.
(4) Размерът на таксите се решава с постановление на Министерския съвет и

може да се актуализира всяка година по предложение на НСРТ."
§ 32. Чл. 94. Отпада   изразът   "за   всеки   регистриран електромер".
§ 33. Член 95 отпада.
§ 34. Чл. 102, т. 2. "ДКД" се заменя с "НСРТ".
§ 35. Чл. 105, ал. 1. "ДКД" се заменя с "НСРТ'.

§ 36. Чл. 105, ал. 4, т. 7. Нов текст: "(Не могат да кандидатстват за издаване на

лицензни) юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са

съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет "рекламна

дейност" или осъществяват рекламна дейност чрез агенции, които обслужват рекламни

бюджети на работодатели. "Рекламна дейност" не включва производство, набиране и

разпространение за собствени (на медията) цели."

§ 37. Чл. 105, ал. 4, т. 11 - нова: "Не могат да кандидатстват юридически лица,

които не могат да докажат с документи произхода на капитала за пет години назад,

считано от датата на подаване на документите, по смисъла на' всички ограничения на чл.

105.

Проверката за произхода на капитала за всички кандидати се прави от Сметната

палата в България.”

§ 38. Чл. 105, ал. 4, т. 12 - нова: "Кандидатите за лицензия трябва да предоставят

на НСРТ следните документи, съгласно изискванията на чл. 105:

1. документ за актуалното състояние на дружеството си;
2. документи, доказващи прризхода на капитала за последните пет години назад,

считано от датата на подаване на документите;

3. списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници."

§ 39. Чл. 105, ал. 6 - нова: "НСРТ прилага забраните по чл. 105, ал. 4 по

отношение на лица, правоприемници на лица по ал. 4, т. 1 до 8. както и забраните по чл.

108 за "свързани лица".

§ 40. Чл. 106, ал. 2. Нов текст: "Прехвърляне на лицензия, респективно на акции

или дялове от дружество, собственик на програмната лицензия, се допуска от
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Националния съвет за радио и телевизия."

§ 41. Чл. 106, ал. З - нова: "Промяна на закона, както и ратифициране на

международни документи от Народното събрание на Република България, е основание

за изменение и допълнение на лицензията, което е задължително за радио- и

телевизионните оператори."

§ 42. Чл. 108. Досегашният текст става ал. 1 със следното съдържание: "При

представяне на документите за получаване на лицензия по чл. 111 кандидатите,

съответно съдружниците и акционерите, декларират, че не притежават дялове, акции

или друг вид права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия

размер според антимонополното законодателство на Репулбика България.”

§43. Чл. 108, ал. 2 - нова: “Който има лицензия за една радио- или телевизионна

програма, разпространявана по ефирен път в национален обхват, не може пряко или чрез

друго, свързано с него лице, да кандидатства за лицензия за още една програма в същия

обхват."

§ 44. Чл. 108, ал. З - нова: "Който има лицензия за една радио- или телевизионна

програма, разпространявана по ефирен път, в местен или регионален обхват, не може

пряко или чрез друго, свързано с него лице, да кандидатства за лицензия за още една

програма в същия регион."

§ 45. Чл. 108, ал. 4 - нова: "Лица, които кандидатстват за лицензия за национална

радио- или телевизионна програма, не могат да притежават контролен пакет акции в

национални всекидневници."

§ 46. Чл. 108, ал. 5 - нова: "Кандидатите за лицензия трябва да имат регистриран

предмет на дейност: "създаването и разпространението  на  радио-  и  телевизионни

програми, аудиовизуална продукция, медийни и мултимедийни продукти". Те се

задължават да посочат уставния капитал на дружеството, структурата на капитала, както

и поименен списък на акционерите."

§ 47. Чл. 111. Нов текст: "Кандидатите за лицензия за радио-и телевизионна

дейност подават писмено заявление до Националния съвет за радио и телевизия, към

което прилагат:"

§ 48. Чл. 111, т. 10 - нова: "декларации от физически лица -съдружници или

акционери, за обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 и чл. 108."

§ 49. Чл. 112, ал. 1. Нов текст: "Упълномощено длъжностно лице на Националния
съвет за радио и телевизия извършва проверка за редовността на подадените документи
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по чл 111, т. 6, се разглеждат от НСРТ.”
§ 50. Член 113 отпада.
§ 51. В чл. 115 ал. 2, 3 и 4 отпадат.
§52. Чл. 115, ал. 2 - нова: "НСРТ представя публичен регистър за издадените

лицензни."

§53. Чл. 116. Нов текст: "В случаите, когато НСРТ прецени, обявява конкурс за

предоставяне на лицензни за радио- и телевизионна дейност по предварително

оповестени критерии, ред и условия и в съответствие със свободните честоти в

публичния регистър на честотите."

§54.Чл.118. Нов текст: "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."

§ 55. Чл. 120. Нов текст: "В случаите по чл. 119 Националният съвет за радио и

телевизия взема решение за изменение или прекратява лицензията."

§ 56. Чл. 123. Нов текст: "Отнемане на лицензия на радио-или телевизионен

оператор се извършва от Националния съвет за радио и телевизия."

§57. Чл. 124. Нов текст: "С отнемането на лицензията юридическото лице е

длъжно да преустанови радио- и телевизионната си дейност в определен от НСРТ срок.

В случай на отказ да бъде преустановена дейността НСРТ възлага на органите на МВР

изпълнението на своето решение."

§ 58. Чл. 124, ал. 2 - нова: "Не по-рано от една година след отнемане на лицензия

може да се кандидатства за нова лицензия."

§ 59.  Чл. 125, ал. 2. Нов текст: “Националният съвет за радио и телевизия
проверява наличието на условията за издаване на лицензия в случаите по ал. 1 и в срок
до 3 месеца преди изтичането на срока на лицензията и издава или не издава лицензия.”

§ 60. В чл. 125 ал. З отпада.
§61.Чл. 125, ал. 4 - нова: "Ако в решението не се удовлетворява искането за нова

лицензия, операторите следва да прекратят разпространяването на програмата в срок,

определен от НСРТ."

§ 62. Чл. 127, ал. 2. Нов текст: "Наказателните постановления се издават от

упълномощено от Националния съвет за радио и телевизия длъжностно лице."

§ 63. § 5 ал. З и 4 отпадат.

Вносител: Иво Атанасов
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МОТИВИ

Провалът на НСРТ вече не подлежи на съмнение дори за собствените му
членове. Медийният съвет не само не се утвърди като независим орган, не само
действаше като партийно-политическо звено, но и - със сигурност тъкмо поради това -
предизвика небивала криза в българската медийна регулация. Провалът на НСРТ обаче
е провал не на политиците, а на една от политическите сили - СДС, която въпреки
типичната си и дори прекалена еврориторика нито за миг не позволи на надзорния орган
да изпълнява друга роля, освен тази на отдел в синята партийна централа. Подобен крах
очаква всяка друга политическа сила, която се облегне на доказалата своята порочност
формула за съставяне на НСРТ.

Сегашният партийно-политически състав на НСРТ трябва без всякакво
съмнение да бъде подменен. Това обаче непременно трябва да бъде съпроводено с
промяна на начина за конституиране на Съвета. НСРТ се състави първоначално през
1998 г., като президентът назначи трима, а парламентът избра четирима от неговите
членове. По-късно НСРТ бе сформиран наново, но пак по подобна формула - четирима
от президента и петима от парламента. След това бе извършено за пръв път и
предвиденото в закона обновяване на един от президентската и двама от
парламентарната квота. И в трите случая обаче законът не попречи на СДС да постигне
пълно превъзходство в НСРТ. Неоспорим факт е, че нито един от сегашните медийни
надзорници не е избран или назначен по предложение на опозицията. Смяната на
състава на НСРТ, без да се промени формулата, по която той се конституира, само ще
смени политическия свят на съвета, без да даде никакви гаранции за неговата
независимост.

Измамни са надеждите, които се възлагат върху разширяването на експертното
начало при избора на медийните надзорници, тъй като експертите не са политически
евнуси. Те имат своите политически убеждения и трябва да се търсят други гаранции, че
няма да се влияят от тях при изпълнението на задълженията си, а не априорно да им се
вярва,пък когато му дойде времето, да  се констатира, че резултатът се е разминал със
замисъла.

Съвършено необосновано е и схващането членовете на НСРТ да са работили
задължително в радио или телевизия. По закон НСРТ защитаване само свободата на
словото и независимостта на електронните медии, но и интересите на обществото. Ето
защо медийният съвет не бива да бъде удължена ръка на радиото и телевизията. Право
на участие в него трябва да имат не само представители на гилдията, но и фигури с
други професии, които да се ангажират с интересите на слушателите и зрителите.

Според решенията на Конституционния съд основното при формирането на
НСРТ като независим орган е спазването на принципа на политическия неутралитет.
Това означава никоя политическа сила да не може да пренесе полученото в изборите
превъзходство в състава на НСРТ, а оттук и в обществените по Конституция БНР и БНТ.
В закона трябва да се предвиди противодействие срещу опитите на която и да е
политическа формация да институционализира в НСРТ постигнатия превес в
политическото пространство. В предложения законопроект гаранции в това отношение
се търсят в няколко посоки.

1. Президентската квота в НСРТ се намалява за сметка на парламентарната.
Когато президентът назначава четирима от общо деветима членове на НСРТ,
както е сега, и като се има предвид правото му на два последователни мандата,
той в продължение на цели десет години може да налага почти половината
медийни надзорници. На неговата политическа сила ще е достатъчно да изпрати
в НСРТ само един от парламентарната квота, за да доминира в надзорния орган.
С оглед на това предлагам президентската квота да бъде от трима, а
парламентарната - от шестима членове.
2. По предложение на най-голямата по численост парламентарна група или на
отделни нейни депутати да се избират не повече от половината от членовете
на НСРТ от парламентарната квота. Това изискване се отнася и за залегналото
в действащия закон обновяване на състава на НСРТ.
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3.  Ротация в НСРТ, предвиждаща на всеки две години подмяна на двама
членове от парламентарната и един от президентската квота.

4.   Изборът на генералните директори на БНР и БНТ да става с мнозинство от
две трети от всички членове на НСРТ.

Комбинираното  действие  на   предвидените  тук механизми дава не пълна
(това е невъзможно), но практически най-голямата гаранция за блокиране на
намерението на която и да е политическа сила да господства в НСРТ, а оттам - в сферата
на електронните медии.

Друго основно предложение в законопроекта е лицензирането на радио- и
телевизионните оператори да премине изцяло към НСРТ. Тази идея, отговаряща изцяло
на европрепоръките и насочена към по-нататъшно и по-пълно откъсване на
електронните медии от опеката на държавата, вече има достатъчно широка подкрепа и у
нас. Тя обаче върви само в комплект с новата формула на НСРТ. В противен случай, ако
на съставяния по сегашния начин медиен съвет се възложат нови правомощия,
резултатът ще бъде още по-негативен дори от онова, което днес изглежда безкрайно
лошо.

В проекта се доусъвършенстват   и правилата за рекламата, което ще доведе до
по-плътно хармонизиране на нашето медийно законодателство с това на Европейския
съюз.

Предвиждат се и възможности БНР и БНТ да запознават аудиторията с
официалната позиция не само на държавните органи, но и на опозицията. В сега
действащия закон в това отношение не съществуват абсолютно никакви гаранции,
всичко зависи от благоволението на съответните медийни ръководства, което обаче се
отразява негативно върху разгръщането на демократичния дискурс.

Всички предвидени в проекта промени ще създадат законови условия да се
преодолее кризата в българската медийна регулация, да се гарантира независимост на
НСРТ и да се освободят възможно най-пълно електронните медии от намесата на
държавата.

 24.09.2001                               Вносител: Иво Атанасов


