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 ВХ. № 354-01-7 / 3.02.2003 г.       П Р О Е К Т !
    
 
 
 

З А К О Н  З А  Р А Д ИО TO И Т Е Л Е ВИЗ ИЯ TA 
 
 
 

Д я л  п ъ р ви 
О Б Щ И Р А З П О Р Е Д Б И 

 
Г л а ва  п ъ р ва  

П р ил о ж н о  п о л е  
 

Чл. 1. (1) Този закон уреж да осъ щ ествяването на радио- и телевизионна дейност.  
(2) Р адио- и телевизионна дейност е съ здаването и разпространението на радио- и 

телевизионни програми, радио- и телетекст и други допъ лнителни инф ормац ионни 
услуги. Р азпространението се осъ щ ествява чрез наземно радиоразпръ скване, по кабелен, 
спъ тников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, което е 
предназначено за непосредствено приемане от неограничен брой лиц а - безплатно или 
срещ у заплащ ане.  

Чл. 2. Р адио- и телевизионна дейност се осъ щ ествява от радио- и телевизионни 
оператори, въ з основа на лиц ензия или регистрац ия, издадени по реда на този закон.  

Чл. 3. Р адио- и телевизионните оператори са субекти на публичното или на 
частното право.  

Чл. 4. (1) Р азпоредбите на този закон се прилагат за всички радио- и 
телевизионни оператори и съ здаваните и разпространявани от тях програми, радио- и 
телетекст и други допъ лнителни инф ормац ионни услуги, разпространявани под 
юрисдикц ията на Р епублика Бъ лгария. 

(2) Р азпоредбите на този закон не се прилагат за радио- и телевизионни програми, 
телетекст, радиотекст и други допъ лнителни инф ормац ионни услуги, съ здавани за 
въ треш ни нуж ди на дъ рж авни органи или други юридически лиц а и разпространявани 
само в собствени или наети помещ ения, които се използват за присъ щ ата дейност на 
съ ответните органи или лиц а. 

 
 

Г л а ва  вт о р а  
О с н о вн и п о л о ж е н ия  п р и о с ъ щ е с т вя ва н е  н а  р а д ио - и т е л е виз ио н н а т а  д е й н о с т  

 
Чл. 5. Р адио- и телевизионната дейност се осъ щ ествява в съ ответствие с 

принц ипите, залегнали в чл. 39, 40 и 41 от К онституц ията на Р епублика Бъ лгария.  
Чл. 6. (1) Народното съ брание приема Стратегия за развитие на радио- и 

телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръ скване, изготвена съ вместно от 
Нац ионалния съ вет за електронни медии и К омисията за регулиране на съ общ енията. 
Стратегията съ дъ рж а нац ионалните приоритети и общ ествените интереси при 
лиц ензирането на радио- и телевизионните оператори с оглед на по-еф ективното от 
икономическа и техническа гледна точка използване на свободния радиочестотен 
спектъ р при съ образяване с принц ипа за плурализъ м на медийната среда. 
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(2) Стратегията по ал.1 мож е да се актуализира на всеки три години или на по-
кратки периоди, в зависимост от икономическото и технологичното развитие на 
медийния пазар. А ктуализац ията се осъ щ ествява по реда на приемане на Стратегията. 

Чл. 7. (1) Съ здаването и разпространението на радио- и телевизионни програми в 
Р епублика Бъ лгария е свободно. Този закон гарантира независимост на радио- и 
телевизионните оператори и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса. 

(2) Не се допуска ц ензурирането на програмите под каквато и да е ф орма. 
(3) Осигурява се свобода на приемането и не се ограничава разпространението и 

препредаването на радио- и телевизионни програми на територията на страната при 
условията на този закон.  

 
 

Д я л  вт о р и 
Н а ц ио н а л е н  с ъ ве т  з а  е л е к т р о н н и ме д ии 

 
Г л а ва  т р е т а   

С т а т у т  и ф ин а н с ир а н е  
 

Р а з д е л  I  
О б щ и п о л о ж е н ия  

 
 Чл. 8. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии е независим спец иализиран 
орган, юридическо лиц е съ с седалищ е в гр. Соф ия и самостоятелен бюдж ет, който 
регулира радио- и телевизионната дейност по реда, предвиден в този закон. 
 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии лиц ензира и регистрира радио- и 
телевизионните оператори, в съ ответствие съ с Стратегията за развитие на радио- и 
телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръ скване, при зачитане на общ ествените 
интереси и нац ионални приоритети и осъ щ ествява надзор въ рху дейността на 
операторите за спазването на този закон.  
 (3) Нац ионалният съ вет за електронни медии е пъ рвостепенен разпоредител с 
бюдж етни средства и осъ щ ествява оперативно управление въ рху имущ ество – дъ рж авна 
собственост, което му е предоставено до влизането в сила на този закон, както и въ рху 
имущ еството, предоставено му или придобито след влизането в сила на този закон.   
 (4) Нац ионалният съ вет за електронни медии приема правилник за устройството 
и дейността си в двуседмичен срок от конституирането си. П равилникъ т се публикува по 
общ одостъ пен начин в срок до един месец  от деня на приемането му. 
 (5) П ри изпъ лнение на своите правомощ ия Нац ионалният съ вет за електронни 
медии се подпомага от административно-технически служ би, чийто съ став се определя в 
зависимост от средствата, предвидени за съ ответната година. 
 Чл. 9. (1) Д ейността на Нац ионалния съ вет за електронни медии се ф инансира от: 

1. такси, съ бирани от радио- и телевизионните оператори съ гласно Тариф а за 
таксите за радио- и телевизионна дейност, приета от Министерски съ вет по предлож ение 
на Нац ионалния съ вет за електронни медии ;   

2. субсидия от дъ рж авния бюдж ет; 
 3. 10 % от съ браните средства от такси за приемане на радио- и телевизионни 

програми; 
4. дарения и завещ ания;  
5. лихви.  
 
 

Р а з д е л  II 
С ъ с т а в н а  Н а ц ио н а л н ия  с ъ ве т  з а  е л е к т р о н н и ме д ии  
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 Чл. 10. Нац ионалният съ вет за електронни медии се съ стои от 11 членове, от 
които 5 се избират от Народното съ брание, 3 се назначават от П резидента на 
Р епубликата и 3 се избират от Народното съ брание по предлож ение на 
неправителствени организац ии. Р еш енията на Народното съ брание и указъ т на 
П резидента влизат в сила едновременно. 
 Чл. 11. З а член на Нац ионалния съ вет за електронни медии мож е да бъ де 
избирано/ назначавано лиц е с бъ лгарско граж данство, с постоянен адрес на територията 
на страната, с висш е образование, с проф есионален опит в областта на електронните 
медии и/или далекосъ общ енията, ж урналистиката, правото или икономиката, който 
включва не по-малко от 5- годиш ен трудов стаж  в радио- и/или телевизионна 
организац ия и което се ползва с авторитет и общ ествено доверие.  
 Чл. 12. Не мож е да бъ де член на Нац ионалния съ вет за електронни медии лиц е, 
което: 
 1. е осъ ж дано за умиш лено престъ пление от общ  характер или за престъ пление от 
частен характер срещ у личността;  
 2. е едноличен тъ рговец , член на органи на управление или надзор на тъ рговски 
друж ества или кооперац ии, маж оритарен собственик на капитала на тъ рговски 
друж ества; 
 3. притеж ава дялове или акц ии, или е консултант или член на органи на 
управление или надзор в юридически лиц а, които осъ щ ествяват рекламна дейност; 
 4. е било щ атен или нещ атен съ трудник на бивш ата Д ъ рж авна сигурност. 
 Чл. 13. (1) П о време на своя мандат, а по т. 4, т. 5 и т. 6 - и една година след 
изтичането му, членовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии не могат: 
 1. да заемат друга платена длъ ж ност по трудов договор; 
 2. да заемат изборни длъ ж ности в дъ рж авни или общ ински органи, в ръ ководни 
органи на политически партии и коалиц ии или в синдикати; 
 3. да са членове на органи на управление или надзор на тъ рговски друж ества или 
кооперац ии, маж оритарни собствениц и на капитала на тъ рговски друж ества; 
 4. да притеж ават дялове или акц ии, както и да са консултанти или членове на 
органи на управление или надзор на радио- и телевизионни или далекосъ общ ителни 
оператори; 
 5. да притеж ават дялове или акц ии, както и да са консултанти или членове на 
органи на управление или надзор в юридически лиц а, които осъ щ ествяват рекламна 
дейност; 
 6. да получават под каквато и да е ф орма въ знаграж дение от радио- или 
телевизионен оператор, освен съ гласно законодателството за интелектуална 
собственост. 
 Чл. 14. (1) Мандатъ т на членовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии е 6 
години. П ъ рвоначалният съ став на Нац ионалния съ вет за електронни медии през пъ рвия 
мандат след конституирането си се обновява чрез ж ребий.  
 (2) Р едъ т и условията за провеж дане на ж ребия се определят в П равилника за 
устройството и дейността на Нац ионалния съ вет за електронни медии.  
 (3) Е дно лиц е не мож е да бъ де член на Нац ионалния съ вет за електронни медии 
повече от два последователни мандата.  
 (4) Членовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии изпъ лняват 
задъ лж енията си до встъ пване в длъ ж ност на новите членове. 
 Чл.15. (1) Неправителствените организац ии внасят предлож ения за попъ лване на 
квотата си един месец  преди провеж дането на съ ответния ж ребий или изтичането на 
мандата в деловодството на Народното съ брание. К омисията по медиите разглеж да 
постъ пилите предлож ения и представя на Народното съ брание за гласуване: 
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 1. трите кандидатури, получили най-много гласове в комисията - при 
конституиране на Нац ионалния съ вет за електронни медии ,  
 2. кандидатурата, получила най-много гласове в комисията - при обновяване 
съ става на Нац ионалния съ вет за електронни медии чрез ж ребий или при изтичане на 
мандата. 
 (2) К омисията по медиите разглеж да предлож енията за попъ лване квотата на 
Народното съ брание и ги представя на Народното съ брание за гласуване.   
 (3) Народното съ брание избира кандидатурите попъ лващ и съ става на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии от квотата му и кандидатурите, попъ лващ и 
съ става на Нац ионалния съ вет за електронни медии от квотата на неправителствените 
организац ии. 
 (4) В едномесечен срок преди прекратяване на мандата на член на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии от квотата на Народното съ брание, К омисията по медиите 
провеж да проц едурата по ал. 2.  
 Чл. 16. П реди встъ пване в длъ ж ност членовете на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии подписват декларац ия, в която потвъ рж дават, че отговарят на 
изискванията по този закон. Д екларац иите се съ храняват съ ответно от Народното 
съ брание и П резидента. 
 Чл.17. (1) Мандатъ т на член на Нац ионалния съ вет за електронни медии се 
прекратява по ж ребий или предсрочно при освобож даване на лиц ето от длъ ж ност или 
при смъ рт. 
 (2) Член на Нац ионалния съ вет за електронни медии се освобож дава от длъ ж ност 
с реш ение на Народното съ брание, съ ответно с указ на П резидента при: 

1. установяване на несъ вместимост с изискванията на този закон; 
2. трайна ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява задъ лж енията си повече от 

ш ест месец а; 
3. влизане в сила на присъ да за умиш лено престъ пление от общ  характер или за 

престъ пление от частен характер срещ у личността; 
4. постъ пване на писмено заявление до председателя на Нац ионалния съ вет за 

електронни медии от лиц ето, което подава оставка; 
5. системни наруш ения на П равилника за устройството и дейността на съ вета; 
6. при повече от 4 неоснователни отсъ ствия от редовни заседания на съ вета в 

рамките на три месец а; 
 (3) П редседателят на Нац ионалния съ вет за електронни медии установява 
обстоятелствата по ал. 2 и в три дневен срок от узнаването или установяването им 
уведомява писмено П редседателя на Народното съ брание, съ ответно П резидента на 
Р епубликата.  
 (4) В срок до един месец  от предсрочното прекратяване на мандата на член на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии, както и при смъ рт, компетентният орган 
избира или назначава на негово място нов член до края на съ ответния мандат. 
 (5) П редсрочно прекратяване на мандата по ал. 2, т. 4 и при смъ рт се обявява пред 
Нац ионалния съ вет за електронни медии от неговия председател. 

 
 

Г л а ва  ч е т въ р т а  
П р а во мо щ ия  и з а с е д а н ия  н а  Н а ц ио н а л н ия  с ъ ве т  з а  е л е к т р о н н и ме д ии  

 
Р а з д е л  I  

 
 Чл. 18. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии: 

1. осъ щ ествява надзор въ рху дейността на радио- и телевизионните 
оператори за спазването на този закон; 
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2. изпъ лнява Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност 
чрез наземно радиоразпръ скване; 

3. провеж да конкурс за лиц ензия за осъ щ ествяване на  радио- или 
телевизионна дейност и лиц ензия за използване на налични и/или изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно 
радиоразпръ скване; 

4.  издава, изменя, прехвъ рля, прекратява и отнема лиц ензия за радио-и 
телевизионна дейност с реш ение; 

5. издава удостоверения за регистрац ия и заличава регистрац иите с реш ение; 
6.  контролира изпъ лнението на издадените лиц ензии за радио- и 

телевизионна дейност; 
7.  изисква от К омисията за регулиране на съ общ енията инф ормац ия относно 

техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръ скване на радио- и 
телевизионни програми за посочени от Нац ионалния съ вет за електронни медии  
населено място, регион или за ц ялата територия на Р епублика Бъ лгария, включително 
свободни радиочестоти, допустими мощ ности на излъ чване, въ змож ни точки на 
излъ чване, както и друга необходима техническа инф ормац ия; 

8. уведомява К омисията за регулиране на съ общ енията с оглед издаване 
лиц ензия за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови 
далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване на лиц ето, спечелило 
конкурса по т.3; 

9. определя  квоти за на местни и/или регионални общ ествени радио- и 
телевизионни оператори;   

10. осъ щ ествява надзор въ рху спазване на сродните на авторските права по 
смисъ ла на З акона за авторското право и сродните му права при излъ чването на радио- и 
телевизионните програми и дава становищ а; 

11. избира и освобож дава членовете на административните съ вети на БНР  и 
БНТ; 

12. избира и освобож дава изпъ лнителните директори на БНР  и БНТ; 
13. при постъ пило мотивирано предлож ение от А дминистративния съ вет или 

Общ ествения програмен съ вет на БНР  или на БНТ за предсрочно прекратяване мандата 
на съ ответния изпъ лнителен директор, изисква становищ е от другия съ вет на 
съ ответната медия и взима реш ение; 

14. избира членовете на Общ ествените програмни съ вети на БНР  и БНТ от 
квотата по чл. 40, ал. 1, т. 2;  

15. освобож дава членовете на Общ ествените програмни съ вети на БНР  и БНТ; 
16. дава становищ е по проекта за субсидия на БНР  и БНТ; 
17. дава становищ е при изготвяне на нормативни актове и при сключване на 

меж дудъ рж авни споразумения в областта на радиото и телевизията; 
18. разработва спец иална сигнализац ия за обозначаване на предаванията, 

които биха могли да увредят психическото, ф изическото или моралното здраве на 
малолетните и непъ лнолетните; 

 19. приема и публикува списъ к на съ битията с важ но общ ествено значение и 
обезпечава мерки за защ ита на достъ па на аудиторията до отразяването им, така че 
оператор под юрисдикц ията на Р епублика Бъ лгария с придобити изключителни права за 
съ бития с важ но общ ествено значение да упраж нява тези права по начин, който: 

а) да не лиш и значителна част от аудиторията в страната от въ змож ността да 
следи тези съ бития на ж иво, изц яло или отчасти, а ако това е нуж но или уместно, поради 
обективни причини от общ ествен интерес - чрез отразяване на тези съ бития след време, 
изц яло или отчасти, по безплатната телевизия; 

б) да не лиш и значителна част от аудиторията в дъ рж ава - членка на Е вропейския 
съ юз, или дъ рж ава - страна по Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия, от 



6 

въ змож ността да следи на ж иво, изц яло или отчасти, а ако това е нуж но или уместно, 
поради обективни причини от общ ествен интерес - чрез отразяване след време, изц яло 
или отчасти по безплатната телевизия, на съ битията с важ но общ ествено значение 
съ гласно разпоредбите, приети от тази друга дъ рж ава, при условия на взаимност. 
 20. организира изучаване на общ ествената оц енка за дейността на радио- и 
телевизионните оператори и на техните програми; 
 21. разреш ава включването в радио- и телевизионна програма на лиц ензиран или 
регистриран радио- и телевизионен оператор, на програма на друг лиц ензиран или 
регистриран радио- и телевизионен оператор, когато включената програма надвиш ава 20 
% от денонощ ния обем на програмата, в която се включва, ако това не противоречи на 
условията на издадените лиц ензии и регистрац ии на съ ответните радио – и телевизионни 
оператори; 
 22. сезира в едномесечен срок компетентните органи за наруш ения на 
нормативните актове при осъ щ ествяване на радио- и телевизионната дейност; 
 23. съ вместно с други органи представлява Р епублика Бъ лгария в 
меж дудъ рж авни и меж дуправителствени организац ии по въ проси, отнасящ и се до 
електронните медии; 
 24. взима други реш ения в изпъ лнение на правомощ ията си по този закон и 
влезли в сила меж дународни договори в областта на радио- и телевизионната дейност, 
по които Р епублика Бъ лгария е страна. 

 (2) Д ъ рж авните органи, организац ии и длъ ж ностни лиц а са длъ ж ни да оказват 
съ действие и да предоставят необходимата инф ормац ия на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии при осъ щ ествяване на правомощ ията му по ал. 1. 
 Чл. 19. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии осъ щ ествява надзор въ рху 
радио- и телевизионните програми, рекламата и спонсорството само с оглед спазването 
на принц ипите и ограниченията, изрично предвидени в този закон и въ в влезлите в сила 
меж дународни договори, по които Р епублика Бъ лгария е страна, както и за спазването 
на условията на получените от операторите лиц ензии и удостоверения за регистрац ия.  
 (2) Освен в случаите по ал. 1 Нац ионалният съ вет за електронни медии 
осъ щ ествява надзор въ рху програмната дейност на радио- и телевизионните оператори, с 
оглед спазването на законовите норми за отразяване на избори за дъ рж авни органи и 
органи на местно самоуправление. 
 (3) Нац ионалният съ вет за електронни медии осъ щ ествява надзор въ рху 
техническото качество на предаванията и програмите. 
 
   

Р а з д е л  II 
З а с е д а н ия  н а  Н а ц ио н а л н ия  с ъ ве т  з а  е л е к т р о н н и ме д ии  

 
 Чл. 20. (1) В седем дневен срок от конституирането на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии се провеж да пъ рвото заседание, на което членовете на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии избират от съ става си председател и секретар за срок от две 
години. 

(2) Нац ионалният съ вет за електронни медии се свиква на заседания от 
председателя: 
 1.  по негова иниц иатива, или 
 2.  по искане на най-малко трима от членовете му. 
 (3) П оканата за заседанието съ дъ рж а дата, час на заседанието и проект за дневен 
ред. 
 Чл. 21. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии провеж да заседания, ако на 
тях присъ стват повече от половината от неговите членове.  
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 (2) Г ласуването е лично, присъ ствено и явно. Член на съ вета не мож е да се 
въ здъ рж а от гласуване. 
 (3) З аседанията се ръ ководят от председателя или упъ лномощ ен от него член на 
съ вета. З а заседанията се води протокол.   
 Чл. 22. (1) В изпъ лнение на своите правомощ ия Нац ионалният съ вет за 
електронни медии приема правилниц и, реш ения и дава становищ а в предвидените от 
закона случаи. Р еш енията и становищ ата на съ вета са мотивирани.  
 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии взима реш ения с мнозинство от 
всички членове.  
 (3) Р еш енията на Нац ионалния съ вет за електронни медии подлеж ат на 
обж алване пред Въ рховния административен съ д.  
 Чл. 23. (1) Обж алването на реш енията на Нац ионалния съ вет за електронни медии  
за издаване и отнемане на лиц ензии, за отказ от издаване и заличаване на удостоверения 
за регистрац ия не спира изпъ лнението им.  
 (2) Обж алването на реш енията на Нац ионалния съ вет за електронни медии за 
освобож даване на Изпъ лнителните директори на БНР  и БНТ, на членовете на 
А дминистративните съ вети на БНР  и БНТ и членовете на Общ ествените програмни 
съ вети на БНР  и БНТ не спира изпъ лнението им.  
 (3) Р еш енията на Нац ионалния съ вет за електронни медии за избор на 
Изпъ лнителните директори на БНР  и БНТ, членовете на А дминистративни съ вети на 
БНР  и БНТ и членовете на Общ ествени програмни съ вети на БНР  и БНТ не подлеж ат на 
обж алване. 
 Чл. 24. П ри взимане на реш енията си членовете на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии се ръ ководят от следните принц ипи: 

1. независимост, обективност и колегиалност при обсъ ж данията и вземането на 
реш ения; 

2. законност; 
3. защ ита на общ ествения интерес; 
4. публичност и прозрачност. 

 Чл. 25. (1) Всеки член на Нац ионалния съ вет за електронни медии е длъ ж ен да 
разкрие писмено пред Нац ионалния съ вет за електронни медии всеки съ щ ествен 
тъ рговски, ф инансов или друг делови интерес, който той, икономически свъ рзаните с 
него лиц а, или роднините му по права линия без ограничения, по съ ребрена линия и по 
сватовство до трета степен имат при вземането на конкретно реш ение. 
 (2) З адъ лж ението по ал. 1 се осъ щ ествява чрез подаване на декларац ия до 
Нац ионалния съ вет за електронни медии при встъ пването им в длъ ж ност, най-малко 
веднъ ж  на ш ест месец а и при взимането на дадено реш ение. Д екларац ията съ дъ рж а 
имената и адресъ т на лиц ата, посочени в ал.1, както и описание на деловите интереси, 
които са въ зникнали или биха могли да въ зникнат вследствие на конкретно реш ение. 
Д екларац иите по тази алинея се съ храняват в спец иален публичен регистъ р при 
Нац ионалния съ вет за електронни медии . 
 (3) Член на Нац ионалния съ вет за електронни медии, който има тъ рговски, 
ф инансов или друг делови интерес при вземането на дадено реш ение няма право да 
участва в обсъ ж дането и гласуването му. 
 (4) З асегната страна, както и всеки заинтересован, мож е да иска от Въ рховния 
административен съ д да отмени взетите в наруш ение на предходните алинеи реш ения. 
 Чл. 26. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии издава Инф ормац ионен 
бюлетин, в който се публикуват реш енията и становищ ата на съ вета въ в връ зка с 
осъ щ ествяването на неговите правомощ ия, включително начина, по който прилага 
закона, както и основанията за промяна на своята практика,  резултатите от мониторинга 
на радио- и телевизионните оператори, представителните проучвания от областта на 
радио- и телевизионната дейност и други. 
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 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии публикува по общ одостъ пен начин 
лиц ензиите на операторите. 
 (3) Нац ионалният съ вет за електронни медии съ здава и поддъ рж а публичен 
регистъ р на подадените от неговите членове декларац ии по чл. 25. 
 (4) Нац ионалният съ вет за електронни медии публикува еж егодно не по-къ сно от 
31 март на съ ответната година отчет за дейността си за предходната година. 
 Чл. 27. (1) Л иц е, избрано, съ ответно назначено за член на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии има право да прекрати трудовия си договор с настоящ ия си 
работодател писмено без предизвестие.  
 (2) З а времето, през което изпъ лняват своите ф ункц ии, членовете на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии получават месечно въ знаграж дение в размер, равен на три 
средни месечни работни заплати за страната по данни на Нац ионалния статистически 
институт. 
 (3) П редседателят и секретарят на Нац ионалния съ вет за електронни медии 
получават месечно въ знаграж дение в размер, увеличен с 30%, съ ответно с 15% от 
въ знаграж дението на член на Нац ионалния съ вет за електронни медии.  
 Чл. 28. (1)  П редседателят на Нац ионалния съ вет за електронни медии: 
 1.  представлява Нац ионалния съ вет за електронни медии ; 
 2. подготвя, свиква и ръ ководи заседанията на съ вета; 
 3. ръ ководи и контролира работата на административно-техническите служ би и 
осъ щ ествява правомощ ия на работодател по смисъ ла на К одекса на труда;   

4. осъ щ ествява връ зките на Нац ионалния съ вет за електронни медии с 
дъ рж авните органи и с радио- и телевизионните оператори, както и с меж дународните 
организац ии в областта на радио- и телевизионната дейност; 
 5. издава наказателни постановления за наруш ения на разпоредбите на този 
закон; 
 6. подписва актовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии, издадени в 
изпъ лнение на този закон; 
 7. контролира изпъ лнението на приетите актове. 
 (2) Освобож даването на председателя от поста му става: 

1. с  изтичане на двегодиш ния срок, за който е избран; 
2. с реш ение на Нац ионалния съ вет за електронни медии  по негово писмено 
искане;  
3. с реш ение на Нац ионалния съ вет за електронни медии поради неизпъ лнение на 

задъ лж енията му;  
4. при прекратяване на мандата му като член на Нац ионалния съ вет за електронни 

медии . 
(3) В случаите по ал. 2 се определя датата на следващ ото заседание, на което се 

провеж да избор на нов председател. 
(4) Всеки член на Нац ионалния съ вет за електронни медии мож е да направи 

мотивирано искане за освобож даването на председателя. 
 (5)  В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 секретарят на съ вета осъ щ ествява 
правомощ ията на председател до избора на нов. 
 (6) Секретарят на Нац ионалния съ вет за електронни медии организира работата 
на административно- техническите служ би на Нац ионалния съ вет за електронни медии и 
представлява съ вета в отсъ ствие на председателя.   
 
 
 

Д я л  т р е т и 
Р А Д ИО – И  Т Е Л Е ВИЗ ИО Н Н И О П Е Р А Т О Р И  
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Г л а ва  п е т а  
Р А Д ИО – И Т Е Л Е ВИЗ ИО Н Н И О П Е Р А Т О Р И - С У Б Е К Т И Н А  П У Б Л ИЧ Н О Т О  

П Р А ВО  (Б Ъ Л Г А Р С К О  Н А Ц ИО Н А Л Н О  Р А Д ИО  И Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц ИО Н А Л Н А  
Т Е Л Е ВИЗ ИЯ ) 

 
Р а з д е л  I  

О б щ и п о л о ж е н ия   
 

 Чл. 29. (1) Бъ лгарското нац ионално радио (БНР ) и Бъ лгарската нац ионална 
телевизия (БНТ) са радио- и телевизионни оператори - субекти на публичното право,  
юридически лиц а съ с седалищ е в гр. Соф ия. 
 (2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са 
нац ионални общ ествени радио- и телевизионни оператори. 
 (3) БНР  и БНТ изпъ лняват дейността си в общ ествен интерес и при спазване на 
изискванията на този закон.   
 Чл. 30. (1) БНР  и БНТ осъ щ ествяват оперативно управление въ рху имущ еството – 
дъ рж авна собственост, което им е предоставено до влизането на този закон в сила, както 
и въ рху имущ еството, предоставено им или придобито след влизането на този закон в 
сила. 
 (2) БНР  и БНТ осъ щ ествяват радио- и телевизионна дейност въ з основа на 
лиц ензии, издадени от Нац ионалния съ вет за електронни медии и от К омисията за 
регулиране на съ общ енията без конкурс за: 

1. радио- и телевизионна дейност по реда на този закон и  
2. далекосъ общ ителна дейност по реда на З акона за далекосъ общ енията. 

 Чл. 31. (1) Д ъ рж авата осъ щ ествява лиц ензионна политика в областта на 
далекосъ общ енията, която гарантира разпространението на нац ионалните и регионални 
програми на БНР  и БНТ на териториите, за които са предназначени.   

(2) Р азпространението на радио- и телевизионните програми на БНР  и БНТ се 
извъ рш ва чрез собствени телекомуникац ионни средства и/или на основата на договор с 
лиц ензиран или регистриран далекосъ общ ителен оператор. 
 (3) Д алекосъ общ ителните оператори, притеж аващ и кабелни мреж и за 
препредаване на радио- и телевизионни програми и осъ щ ествяващ и дейност по смисъ ла 
на З Р Т и/или З Д  задъ лж ително и безвъ змездно разпространяват нац ионалните и 
регионални програми на БНР  и БНТ.   
 Чл. 32. (1) БНР  и БНТ съ здават и разпространяват радио- и телевизионни 
програми,  радио- и телетекст.  
 (2) БНР  и БНТ могат да съ здават и предоставят други допъ лнителни 
инф ормац ионни услуги.  

(3) БНР  и БНТ могат да съ здават, подготвят и разпространяват програми чрез 
наземен способ съ с средствата на ц иф ровото радио- или телевизионно разпръ скване при 
наличие на съ ответните технологични и ф инансови ресурси. 

(4) БНР  и БНТ не могат да излъ чват програмите и отделните си предавания в 
кодиран вид. 

Чл. 33. (1) Органи на Бъ лгарското нац ионално радио са: 
1. А дминистративен съ вет на БНР ; 
2. Общ ествен програмен съ вет на БНР ; 
3. Изпъ лнителен директор на БНР .  
(2) Органи на Бъ лгарската нац ионална телевизия са: 
1. А дминистративен съ вет на БНТ; 
2. Общ ествен програмен съ вет на БНТ; 
3. Изпъ лнителен директор на БНТ.  
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Р а з д е л  II  

А д мин ис т р а т ивн и с ъ ве т и н а  Б Н Р  и Б Н Т  
 
Чл. 34. (1) А дминистративният съ вет на БНР , съ ответно на БНТ е надзорен орган 

на медията и се съ стои от 5 членове, избрани от Нац ионалния съ вет за електронни медии  
за срок от четири години.  

(2) З а членовете на А дминистративния съ вет на БНР , съ ответно на БНТ могат да 
бъ дат избирани лиц а с бъ лгарско граж данство, с постоянен адрес на територията на 
страната, с висш е образование, от които поне един е правоспособен юрист и един е 
икономист, а останалите членове са изявени спец иалисти в областта на медиите. 

(3) Не могат да бъ дат избирани за членове на А дминистративния съ вет на БНР , 
съ ответно на БНТ: 

1. лиц а, осъ ж дани на за умиш лено престъ пление от общ  характер или за 
престъ пление от частен характер срещ у личността;  

2. еднолични тъ рговц и, собствениц и, съ друж ниц и, управители, акц ионери, 
прокуристи или членове на ръ ководни и контролни органи на тъ рговски друж ества и 
кооперац ии; 

3. членове на управителни и контролни органи на юридически лиц а с нестопанска 
ц ел; 

4. лиц а, които са били щ атни или нещ атни съ трудниц и на бивш ата Д ъ рж авна 
сигурност.  

(4) П о време на своя мандат членовете на А дминистративния съ вет на БНР , 
съ ответно на БНТ не могат: 

1. да бъ дат членове на Нац ионалния съ вет за електронни медии ;  
2. да бъ дат членове на Общ ествените програмни съ вети на БНР  и БНТ; 
3. да заемат друга платена длъ ж ност по трудов договор; 
4. да заемат изборни длъ ж ности в дъ рж авни и общ ински органи, в ръ ководни 

органи на политически партии или коалиц ии и синдикални организац ии; 
5. да са консултанти и членове на органи на управление и надзор на тъ рговски 

друж ества и кооперац ии; 
6. да са членове на управителни и контролни органи на юридически лиц а с 

нестопанска ц ел; 
7. да получават под каквато и да е ф орма въ знаграж дения от друг радио- или 

телевизионен оператор, освен съ гласно законодателството за интелектуална 
собственост. 

(5) Е дно лиц е не мож е да бъ де избирано в А дминистративен съ вет на БНР , 
съ ответно на БНТ за повече от два последователни мандата. 
 Чл. 35. (1) Мандатъ т на член на А дминистративния съ вет на БНР , съ ответно на 
БНТ се прекратява от Нац ионалния съ вет за електронни медии  предсрочно при  
освобож даване на лиц ето от длъ ж ност или при смъ рт. 

(2) Член на А дминистративния съ вет на БНР , съ ответно на БНТ се освобож дава 
от длъ ж ност от Нац ионалния съ вет за електронни медии при: 

1.  установяване на несъ вместимост с изискванията на този закон; 
2. трайна ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява задъ лж енията си повече от 

ш ест месец а; 
3. влизане в сила на присъ да за умиш лено престъ пление от общ  характер или 

присъ да за престъ пление от частен характер срещ у личността; 
4. установени по надлеж ен ред от компетентните органи ф инансови наруш ения 

при или по повод изпъ лнение на правомощ ията му по този закон, както и наруш ения на 
данъ чното и осигурително законодателство;  
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5. постъ пване на писмено заявление до председателя на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии  от лиц ето, което подава оставка;  

(3) В срок до 1 месец  от предсрочното прекратяване на мандата на член на 
А дминистративния съ вет на БНР , съ ответно на БНТ, както и при смъ рт, Нац ионалният 
съ вет за електронни медии избира на негово място нов член до края на съ ответния 
мандат. 
 (4) П редсрочното прекратяване на мандата по ал. 2, т. 5 и при смъ рт се обявява от 
председателя на Нац ионалния съ вет за електронни медии . 

Чл. 36. (1) А дминистративният съ вет на БНР , съ ответно на БНТ: 
1. определя основните задачи на технологичното, ф инансово и организац ионно 

развитие на БНР  и БНТ, съ образно деф инираните от Общ ествения програмен съ вет на 
БНР , съ ответно на БНТ насоки на програмната политика; 

  2. контролира изпъ лнението на приетите от него и Общ ествения програмен 
съ вет реш ения; 

3. приема правилниц и за структурата и организац ията на дейността, за работната 
заплата, за заплащ ането на извъ нщ атните съ трудниц и, за рекламната дейност, за 
съ храняването и ползването на ф ондовете; 

4. приема проектобюдж ета;  
5. след съ гласуване съ с Нац ионалния съ вет за електронни медии  представя на 

Министерството на ф инансите проекта за субсидия за включването й в проекта за З акон 
за дъ рж авния бюдж ет за съ ответната година; 

6. приема бюдж ета и неговото разпределение; 
7. приема числеността на персонала, средната работна заплата и средствата за 

работна заплата; 
8. приема структурата и щ атното разписание на служ ителите, както и условията и 

реда за сключване на договори с извъ нщ атни съ трудниц и и ж урналисти; 
9. определя проф есионални изисквания къ м категориите, заети лиц а в БНР  и БНТ; 
10. утвъ рж дава длъ ж ностните характеристики на служ ителите; 
11. утвъ рж дава сключването и прекратяването на трудовите договори на 

ръ ководните длъ ж ностни лиц а в БНР , съ ответно в БНТ и техните поделения съ гласно 
списъ к на длъ ж ностите, посочени в правилниц ите за организац ията и дейността им; 

12. съ вместно с Общ ествения програмен съ вет на БНР , съ ответно на БНТ взима 
реш ение за откриване и закриване на регионални радио- и телевизионни ц ентрове и 
определя техния статут, структура и управление; 

13. дава предварително съ гласие за сключването на всички договори на стойност 
над 10 000 лева и ги утвъ рж дава след тяхното сключване; 

14. взима реш ения за откриване на проц едури по З акона за общ ествените поръ чки 
и Наредбата за въ злагане на общ ествени поръ чки под праговете, определени в чл.7, ал.1 
от З ОП ; 

15.  взима реш ения относно включването в програмите на съ общ ения от 
общ ествен интерес и призиви за благотворителност и писмено уведомява председателя и 
заместник- председателя на Общ ествения програмен съ вет; 

16. взима реш ения относно членството на БНР , съ ответно на БНТ в 
меж дународни организац ии в областта на медиите и аудиовизията; 

17. реш ава и други въ проси в кръ га на своята компетентност. 
(2) Членовете на А дминистративния съ вет имат неограничен достъ п до 

инф ормац ия и документи на БНР , съ ответно на БНТ.  
Чл. 37. (1) На пъ рвото си заседание А дминистративните съ вети на БНР , 

съ ответно на БНТ избират от съ става си председател за срок от две години. 
П редседателят се избира с обикновено мнозинство от всички членове на съ вета. 

(2) А дминистративният съ вети на БНР , съ ответно на БНТ се свиква на заседание 
от председателя по негова иниц иатива, по искане на най-малко двама от членовете на 
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съ вета или по искане на Изпъ лнителния директор. П оканата за заседанието съ дъ рж а 
дата, час и проект за дневен ред.  

(3) З аседанията на А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ са 
редовни, ако на тях присъ стват повече от половината членове на съ ветите. 

(4) На заседанията на А дминистративния съ веи на БНР , съ ответно на БНТ 
задъ лж ително участва Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ.  

(5) А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ могат да поканят за 
участие в заседанията си членовете на Общ ествените програмни съ вети на БНР , 
съ ответно на БНТ. 

(6) А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ задъ лж ително канят за 
участие в заседанията си директорите на регионалните радио- и телевизионни ц ентрове 
при разглеж дане на въ проси, отнасящ и се до тяхната дейност. 

(7) А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ взимат реш ения с 
мнозинство от всички членове. 

Чл. 38. (1) Членовете на А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ 
сключват съ с Нац ионалния съ вет за електронни медии договори, с които им се въ злага 
управлението.  

 (2) Членовете на А дминистративните съ вети на БНР , съ ответно на БНТ 
получават месечно въ знаграж дение в размер на три четвъ рти от месечното 
въ знаграж дение на член на Нац ионалния съ вет за електронни медии за сметка на 
бюдж етите на БНР , съ ответно на БНТ.  

 
Р а з д е л  III 

О б щ е с т ве н и п р о гр а мн и с ъ ве т и н а  Б Н Р  и Б Н Т  
 

Чл. 39. (1) Общ ественият програмен съ вет ф ормулира приоритетите на 
програмната политика на БНР , съ ответно на БНТ. Членовете му се ръ ководят от 
интересите на общ еството и чрез дейността си гарантират общ ествения характер на 
програмите на БНР  и БНТ.  

(2) Членовете на Общ ествения програмен съ вет на БНР , съ ответно на БНТ са 
независими в своята дейност и не могат да получават и изпъ лняват поръ чки от какъ вто и 
да е характер, свъ рзани с изпъ лняваната от тях общ ествена ф ункц ия. 
 Чл. 40. (1) Общ ественият програмен съ вет на БНР , съ ответно на БНТ се съ стои от 
10 членове, конституиран, както следва: 

1. 5, избрани чрез тайно гласуване от всички назначени на трудов договор 
ж урналисти и творчески работниц и в БНР , съ ответно в БНТ; 

2. 5, избрани от Нац ионалния съ вет за електронни медии .  
 (2) Изборъ т на членовете по ал.1, т.1 се осъ щ ествява по регламент, изготвен от 

Изпъ лнителния директор на БНР , съ ответно на БНТ, одобрен от Нац ионалния съ вет за 
електронни медии. П ротоколъ т за проведения избор се предоставя на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии за сведение и съ хранение.  

 (3) З а членове на Общ ествения програмен съ вет по ал.1, т.2 се избират изявени, 
творц и и спец иалисти в областта на културата, науката и медиите. 

Чл. 41. (1) З а членове на Общ ествените програмни съ вети на БНР , съ ответно на 
БНТ по чл. 40, ал.1, т.1 могат да гласуват и да бъ дат избирани ж урналистите и другите 
творчески работниц и, назначени на трудов договор в БНР , съ ответно в БНТ. 

(2) З а членове на Общ ествените програмни съ вети на БНР , съ ответно на БНТ по 
чл. 40, ал.1, т.1 не могат да гласуват и да бъ дат избирани: 

1. членовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии ;  
2. членовете на А дминистративния съ вет на БНР  и БНТ; 
3. Изпъ лнителните директори на БНР  и БНТ; 
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4. служ ители, заемащ и длъ ж ности, свъ рзани с обезпечаване административната, 
техническата и ф инансовата дейност на БНР  и БНТ;  

5. служ ители, назначени на ръ ководни длъ ж ности в БНР  и БНТ, на които е 
въ злож ена подготовката, съ здаването и излъ чването на програмите на БНР  и на БНТ. 

Чл. 42. (1) З а членове на Общ ествения програмен съ вет на БНР , съ ответно на 
БНТ, по чл. 40, ал.1, т.2 могат да бъ дат избирани лиц а, отговарящ и на изискванията на 
чл. 11. 

(2) З а членове на Общ ествените програмни съ вети на БНР , съ ответно на БНТ, по 
чл. 40, ал.1, т.2 не могат да бъ дат избирани: 

1. лиц а, заемащ и изборни длъ ж ности в дъ рж авни и общ ински органи, в 
ръ ководни органи на политически партии или коалиц ии; 

2. членовете на Нац ионалния съ вет за електронни медии ;  
3. членовете на А дминистративния съ вет на БНР  и БНТ; 
4. Изпъ лнителните директори на БНР  и БНТ. 
Чл. 43. (1) Членовете на Общ ествените програмни съ вети се избират за срок от 

четири години.  
(2) Мандатъ т на член на Общ ествения програмен съ вет мож е да бъ де прекратен: 
1. в случай на смъ рт или трайна ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява 

задъ лж енията си за повече от 6 месец а; 
2. постъ пване на писмено заявление до председателя на Нац ионалния съ вет за 

електронни медии от лиц ето, което подава оставка; 
3. при установяване на несъ вместимост с изискванията на този закон; 
4. влизане в сила на присъ да за умиш лено престъ пление от общ  характер или на 

присъ да за престъ пление от частен характер срещ у личността. 
(3) В тези случаи  изборъ т на нов член се провеж да в срок до 1 месец  по реда на 

чл. 40.  
(4) Д лъ ж ността член на Общ ествения програмен съ вет е почетна. З а 

изпъ лнението й членовете на Общ ествения програмен съ вет имат право на 
въ знаграж дение за всяко заседание, на което са присъ ствали, в размер на една 
минимална работна заплата, както и на командировъ чни разходи за пъ туванията, 
осъ щ ествени в изпъ лнение на техните задачи за сметка на бюдж етите на БНР , съ ответно 
на БНТ. 

Чл. 44. (1) Общ ествените програмни съ вети представляват интересите на 
общ еството по отнош ение на програмите на БНР  и БНТ, като дъ рж ат сметка за 
отразяването в тях на многообразието на мненията на граж даните. 

(2) Общ ествените програмни съ вети осъ щ ествяват следните правомощ ия, 
свъ рзани с програмната дейност на БНР  и БНТ: 

1. ф ормулират приоритетите на програмната политика на БНР  и БНТ и 
определят пропорц иите меж ду инф ормац ионните, образователни, културни, детски, 
развлекателни и други предавания в програмите; 

2. утвъ рж дават годиш ните, полугодиш ни и тримесечни програмни планове и 
програмните схеми на БНР  и БНТ и определят квотите за участие на регионалните 
радио- и телевизионни ц ентрове в съ здаването на нац ионалните програми на БНР , 
съ ответно на БНТ;  

3. утвъ рж дават правилниц ите, отнасящ и се до дейността на ж урналистите и 
другите творчески работниц и, съ гласно този закон и дават становищ е по структурите и 
въ треш ните правилниц и на БНР , съ ответно на БНТ преди приемането им от 
А дминистративните съ вети, с оглед съ образяването им с изпъ лнението на програмните 
задачи; 

4. определят критериите относно съ дъ рж анието и худож ествените качества на 
предаванията на въ нш ни продуц енти и утвъ рж дават правилниц и за включване в 
програмите на БНР  и БНТ на предавания, съ здадени от въ нш ни продуц енти и за 
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съ вместни продукц ии, както и правилниц и за съ здаване и изпъ лнение на бъ лгарски 
музикални и радиодраматични произведения на БНР  и за ф илмовото телевизионно 
творчество на БНТ; 

5. утвъ рж дават правила за работата на БНР  и БНТ по време на предизборни 
кампании, доколкото съ щ ите не са установени в закон; 

6. отчитат и обобщ ават препоръ ките на слуш ателите и зрителите и предлагат 
мерки за тяхното въ зприемане в програмите; 

7. взимат реш ения по сигнали на лиц а, дъ рж авни и общ ински органи, отнасящ и 
се до програмната дейност на БНР  и БНТ; 

8. следят за прилагането на реш енията на Нац ионалния съ вет за електронни 
медии  по прилож ението на този закон. 

(3) П равомощ ията на Общ ествените програмни съ вети по предходната алинея се 
отнасят и до програмната дейност на регионалните радио- и телевизионни ц ентрове на 
БНР  и БНТ. 

Чл. 45. (1) На пъ рвото си заседание Общ ественият програмен съ вет избира с 
обикновено мнозинство от всички членове на съ вета председател от квотата по чл. 40, 
ал. 1, т. 2 и заместник - председател от квотата по 40, ал. 1, т. 1.   

(2) Общ ествените програмни съ вети провеж дат редовни заседания  веднъ ж  на два 
месец а. На заседанията на съ ветите задъ лж ително присъ стват Изпъ лнителният директор 
на БНР , съ ответно на БНТ и директорите на регионалните радио- и телевизионни 
ц ентрове.  

(3) Общ ествените програмни съ вети могат да поканят за участие в заседанията 
си: 

1. членовете на А дминистративния съ вет на БНР , съ ответно на БНТ; 
2. съ трудниц и на БНР  и БНТ или на регионалните ц ентрове, които да бъ дат 

изслуш вани по въ проси от тяхната компетентност. 
(4) З аседанията за обсъ ж дане на годиш ните програмни планове се свикват 

задъ лж ително през последното тримесечие на предходната календарна година. 
(5) Общ ествените програмни съ вети се свикват на извъ нредни заседания от 

председателите си, А дминистративните съ вети или Изпъ лнителните директори. 
(6) Р едовните заседания на Общ ествените програмни съ вети са открити за 

ж урналисти. На всички заседания се води протокол, който е публичен.  
Чл. 46. (1) Общ ествените програмни съ вети провеж дат заседания, ако на тях 

присъ стват най-малко две трети от членовете. П оканата за редовно заседание се изпращ а 
от председателя на съ вета, а за извъ нредно - от органа, който свиква съ вета. 

(2) Р еш енията на съ вета се вземат с мнозинство от всички членове.  
(3) Членовете на А дминистративните съ вети и Изпъ лнителните директори на БНР  

и БНТ имат право на съ вещ ателен глас. Тяхното неявяване на заседания не се отразява 
въ рху законосъ образността на реш енията на съ ветите. 

(4) Р еш енията на Общ ествените програмни съ вети не подлеж ат на съ дебен 
контрол. 
 
 
 

Р а з д е л  IV 
 Из п ъ л н ит е л н и д ир е к т о р и н а  Б Н Р  и Б Н Т  

  
 Чл. 47. (1) Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ, организира и 
ръ ководи дейността на медията съ образно закона и реш енията на Общ ествения 
програмен съ вет и А дминистративния съ вет. 
 (2) Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ се избира от 
Нац ионалния съ вет за електронни медии  за срок от четири години. 
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 (3) З а Изпъ лнителен директор на БНР , съ ответно на БНТ мож е да бъ де избирано 
лиц е с бъ лгарско граж данство, с постоянен адрес на територията на страната, с висш е 
образование, с трудов стаж  не по-малко от пет години в радио- или телевизионна 
организац ия. 
 (4) Не мож е да бъ де избирано за изпъ лнителен директор на БНР , съ ответно на 
БНТ лиц е, което е: 
 1.  осъ ж дано за умиш лено престъ пление от общ  характер или за престъ пление от 
частен характер срещ у личността; 
 2. едноличен тъ рговец , собственик на капитала на тъ рговски друж ества, 
съ друж ник, управител, прокурист или член на ръ ководни и контролни органи на 
тъ рговски друж ества и кооперац ии, както и на организац ии с нестопанска ц ел, които 
осъ щ ествяват радио- или телевизионна дейност като общ ествени оператори; 
 3. било член на управителен или контролен орган, едноличен тъ рговец , 
съ друж ник или акц ионер в друж ество, прекратено поради несъ стоятелност, в случай, че 
са останали неудовлетворени кредитори.  
 4. било щ атен или нещ атен съ трудник на бивш ата Д ъ рж авна сигурност. 

 (5) П о време на своя мандат Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ 
не мож е да бъ де: 

1. член на Нац ионалния съ вет за електронни медии ;  
2. член на Общ ествените програмни съ вети на БНР  и БНТ; 
3. член на А дминистративните съ вети на БНР  и БНТ; 
4. да заема друга платена длъ ж ност по трудов договор; 
5. да заема изборни длъ ж ности в дъ рж авни и общ ински органи, в ръ ководни 

органи на политически партии или коалиц ии и синдикати; 
6. да е консултант и член на органи на управление и надзор на тъ рговски 

друж ества и кооперац ии; 
7. да е член на управителни и контролни органи на юридически лиц а с 

нестопанска ц ел; 
8. да получава под каквато и да е ф орма въ знаграж дения от друг радио- или 

телевизионен оператор, освен съ гласно законодателството за интелектуална 
собственост. 

(6) Е дно лиц е не мож е да бъ де избирано за изпъ лнителен директор на БНР , 
съ ответно на БНТ за повече от два последователни мандата. 
 Чл. 48. (1) Мандатъ т на Изпъ лнителния директор на БНР , съ ответно на БНТ се 
прекратява предсрочно от Нац ионалния съ вет за електронни медии  при  освобож даване 
на лиц ето от длъ ж ност или при смъ рт. 

(2) Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ се освобож дава 
предсрочно от длъ ж ност от Нац ионалния съ вет за електронни медии : 

1. при установяване на несъ вместимост с изискванията на този закон; 
2. при трайна ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява задъ лж енията си повече от 

ш ест месец а; 
 3. при влизане в сила на присъ да за умиш лено престъ пление от общ  характер или 
за престъ пление от частен характер срещ у личността; 
 4. ако се установи, че извъ рш ва или допуска извъ рш ването от други лиц а на 
груби или системни наруш ения на разпоредбите относно изискванията къ м програмите 
на радио- и телевизионните оператори;  

5. при установени по надлеж ен ред от компетентните органи ф инансови 
наруш ения, при или по повод изпъ лнение на правомощ ията му по този закон, както и 
наруш ения на данъ чното и осигурително законодателство;  

6. при постъ пване на писмено заявление до председателя на Нац ионалния съ вет 
за електронни медии  от лиц ето, което подава оставка; 
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7. по предлож ение на Общ ествения програмен съ вет и/или на А дминистративния 
съ вет на БНР , съ ответно на БНР  по реда посочен в този закон. 
 (3) В срок до 1 месец  от предсрочното прекратяване на мандата на 
Изпъ лнителния директор на БНР , съ ответно на БНТ, както и при смъ рт, Нац ионалният 
съ вет за електронни медии избира нов изпъ лнителен директор. 
 (4) П редсрочното прекратяване на мандата по ал. 2, т. 5 и при смъ рт се обявява от 
председателя на Нац ионалния съ вет за електронни медии . 

Чл. 49. Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ: 
1. осигурява оперативното изпъ лнение на реш енията на Общ ествения програмен 

съ вет относно програмната политика на медията; 
2. определя творческите и реализац ионни екипи на предаванията; 
3. осигурява оперативното изпъ лнение на реш енията на А дминистративния съ вет 

по отнош ение технологичното, ф инансово и организац ионно развитие на медията; 
4. осъ щ ествява оперативното ръ ководство на БНР , съ ответно на БНТ и на тяхното 

имущ ество; 
5. представлява организац ията пред всички ф изически и юридически лиц а в 

страната и чуж бина; 
6. осъ щ ествява правата на работодател по смисъ ла на К одекса на труда, сключва 

и прекратява трудовите договори на служ ителите; 
7. организира съ ставянето на проектобюдж ета и го внася в А дминистративния 

съ вет за утвъ рж даване; 
8. организира изпъ лнението, приключването и отчитането на бюдж ета и го внася 

за приемане от А дминистративния съ вет; 
9. на всяко тримесечие отчита дейността си пред А дминистративния съ вет. 

Отчетъ т се публикува по общ одостъ пен начин; 
10. задъ лж ително свиква заседание на А дминистративния или Общ ествения 

програмен съ вет, когато реш аването на даден въ прос е от тяхната компетентност.   
Чл. 50. (1) Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ сключва съ с 

Нац ионалния съ вет за електронни медии  договор, с който му се въ злага управлението.  
(2) Изпъ лнителният директор на БНР , съ ответно на БНТ получава месечно 

въ знаграж дение в размер на три четвъ рти от месечното въ знаграж дение на член на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии за сметка на бюдж етите на БНР , съ ответно на 
БНТ. 

Чл. 51. П ри отсъ ствие на Изпъ лнителния директор правомощ ията му се 
осъ щ ествяват от лиц е, определено по реда, предвиден в П равилника за организац ията и 
дейността на БНР  и БНТ. 

 
 
 
 

Р а з д е л  V 
Ф ин а н с ир а н е  н а  Б Н Р  и Б Н Т  

 
 Чл. 52. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия 
съ ставят, изпъ лняват, приключват и отчитат самостоятелен бюдж ет. 

(2) А дминистративните съ вети на БНР  и БНТ приемат проектобюдж ета с 
включен в него проект на субсидия от дъ рж авния бюдж ет и го представят на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии  за становищ е.   

(3) А дминистративните съ вети на БНР  и БНТ представят на Министерството на 
ф инансите проект за субсидия за включването й в проекта за З акон за дъ рж авния 
бюдж ет за съ ответната година. 
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(4) Министерството на ф инансите анализира представения от БНР  и БНТ 
проектобюдж ет, определя размера и включва субсидия за дейността на БНР  и БНТ в 
З аконопроекта за дъ рж авния бюдж ет на Р епублика Бъ лгария за съ ответната година.  
 (5) В приходната част на бюдж ета на БНР  и БНТ постъ пват: 
 1.  средства от таксите за приемане на радио- и телевизионни програми; 
 2.  субсидия от дъ рж авния бюдж ет; 
 3.  собствени приходи от реклама и спонсорство; 
 4.   дарения и завещ ания; 

5. лихви; 
6. други приходи, свъ рзани с радио- и телевизионната дейност; 
7. постъ пления от други дейности. 

 (5) Бюдж етъ т на БНР  и БНТ се разходва за: 
ф инансиране на дейността по чл. 83; 

   2.   дъ лготрайни материални активи. 
(6) Субсидията от дъ рж авния бюдж ет е: 
1.  годиш на субсидия на базата на норматив за час програма, приет от 

Министерския съ вет; 
2. ц елева субсидия за дъ лготрайни материални активи.  

 (7) Р азходната част на бюдж ета се съ ставя по класиф икац ията на разходите на 
дъ рж авния бюдж ет. 
 (8) П ревиш аването на приходите над разходите в края на годината е преходен 
остатъ к и се включва къ м бюдж ета за следващ ата година. 
 (9) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са 
освободени от заплащ ането на съ дебни такси и разноски. 
 Чл. 53. (1) З а ф инансиране дейността на БНР  и БНТ домакинствата и 
юридическите лиц а заплащ ат месечна такса за приемане на радио- и телевизионни 
програми в размер на 1%, съ ответно 3% от минималната заплата за страната, определена 
от Министерски съ вет. 
 (2) Всяко домакинство заплащ а само една такса, независимо от броя на 
ползваните радио- и телевизионни приемниц и. 
 (3) П олучените средства от съ браните такси се разпределят за БНР  и БНТ в 
съ отнош ение 30%:60% от общ ата сума и не се включват в субсидията по чл. 52, ал. 4.  
 Чл. 54. (1) Освобож дават се от заплащ ане на такси: 

1. домакинство, член на което е лиц е с над 50 % инвалидизац ия; 
2. домакинство, член на което е лиц е, получаващ о соц иални помощ и; 
3. домакинства, в които няма радио- или телевизионен приемник. 

 (2) Л иц ата по ал.1 подават декларац ия за освобож даване от заплащ ането на такса 
за приемане на радио- и телевизионни програми. 
 Чл. 55. Не се плащ а такса за приемане на радио- и телевизионни програми от 
здравни заведения, детски домове и градини, образователни, соц иални и културни 
институц ии, определени в списъ к, предлож ен от съ ответните министерства и ведомства 
и утвъ рден от Нац ионалния съ вет за електронни медии . Списъ къ т се публикува по 
общ одостъ пен начин.  
 Чл. 56. Р едъ т и условията за съ биране и освобож даване от заплащ ането на такса 
за приемане на радио- и телевизионни програми се определят в Наредба на Министерски 
съ вет. 
 
  

Г л а ва  ш е с т а  
Р А Д ИО  –  И Т Е Л Е ВИЗ ИО Н Н И О П Е Р А Т О Р И - С У Б Е К Т И Н А  Ч А С Т Н О Т О  

П Р А ВО  
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 Чл. 57. Р адио- и телевизионните оператори – субекти на частното право са 
общ ествени и тъ рговски. 

Чл. 58. (1) Общ ествените радио- и телевизионни оператори са юридически лиц а с 
нестопанска ц ел за общ ественополезна дейност, притеж аващ и лиц ензия или 
удостоверение за регистрац ия за осъ щ ествяване на радио- и телевизионна дейност, 
издадени по реда на този закон. 

(2) Общ ествените радио- и телевизионни оператори съ здават и разпространяват 
радио- и телевизионни програми, които отговарят на спец иалните изисквания на глава 
седма, раздел II от този закон. 

Чл. 59. Общ ествените радио- и телевизионни оператори се ф инансират от: 
1. собствени средства; 
2. дарения и завещ ания; 
3. приходи от реклама, спонсорство и радио- съ ответно телепазарни предавания. 
Чл. 60. (1) Тъ рговските радио- и телевизионни оператори са лиц а регистрирани 

по Тъ рговския закон, притеж аващ и лиц ензия или удостоверение за регистрац ия за 
радио- и телевизионна дейност, издадени по реда на този закон. 

(2) Тъ рговските радио- или телевизионни оператори съ здават и разпространяват 
програми, които се подчиняват само на общ ите изисквания на този закон, както и на 
изискванията, заявени от оператора и вписани в лиц ензията или удостоверението за 
регистрац ия. 

(3) Тъ рговските радио- и телевизионни оператори се ф инансират от: 
1.  собствени средства; 
2. приходи от реклама, спонсорство и радио- съ ответно телепазарни предавания. 

 3. постъ пления от допъ лнителни дейности, свъ рзани с радио- и телевизионната 
дейност, включително абонаменти и такси за достъ п. 
 Чл. 61. Д алекосъ общ ителните оператори, притеж аващ и кабелни мреж и за 
препредаване на радио- и телевизионни програми и осъ щ ествяващ и дейност по смисъ ла 
на З Р Т и/или З Д , се задъ лж ават приоритетно да излъ чват чрез тях всички програми на 
общ ествени радио- и телевизионни оператори, които технически биха могли да бъ дат 
приемани по местож ивеене от техните абонати по безж ичен пъ т. 
 

 
 

Д я л   ч е т въ р т и 
Р а д ио  – и т е л е виз ио н н и п р о гр а ми 

 
Г л а ва  с е д ма  

Из ис к ва н ия  к ъ м р а д ио - и т е л е виз ио н н ит е  п р о гр а ми 
 

Р а з д е л  І 
П р ин ц ип и н а  р а д ио - и т е л е виз ио н н а т а  д е й н о с т  

 
Чл. 62. (1) П ри осъ щ ествяването на своята дейност радио- и телевизионните 

оператори се ръ ководят от следните принц ипи: 
1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение и правото на 

инф ормац ия; 
2. закрила на честта, достойнството, доброто име и личните убеж дения на 

граж даните; 
3. съ действат за поддъ рж ане на тъ рпимост и уваж ение меж ду граж даните от 

различните вероизповедания и меж ду вярващ и и атеисти; 
4. закрила на общ очовеш ките ц енности; 
5. запазване на тайната на източника на инф ормац ия; 
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6. гарантиране на правото на опроверж ение; 
7. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и програмите; 
8. съ храняване на качествата на бъ лгарския език.  

 (2) Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да не допускат 
разпространение на предавания в наруш ение на принц ипите на ал. 1, особено 
предавания, внуш аващ и нац ионална, политическа, етническа, религиозна и расова 
нетъ рпимост, въ зхваляващ и или оневиняващ и ж естокост или насилие, или накъ рняващ и 
добите нрави. 
 (3) Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да не допускат 
разпространение на предавания в наруш ение на принц ипите на ал. 1, особено 
предавания съ дъ рж ащ и порнограф ия, или такива които могат да увредят ф изическото, 
умственото и моралното развитие на малолетните и непъ лнолетните 

(4) Р азпоредбите на ал. 3 не се отнасят до предавания в кодиран вид и/или 
предавания, излъ чвани меж ду 23,00 и 6,00 ч., които са ясно обозначени чрез 
предхож дащ  ги аудио- и/или аудио-визуален знак или идентиф иц ирани с визуален знак 
през ц ялото време.  

(5)  П редавания, които се излъ чват меж ду 6,00 и 23,00 ч., не наруш ават 
разпоредбите на ал.2, но биха могли да увредят психическото, ф изическото или 
моралното здраве на малолетните и непъ лнолетните, следва да се означават съ с 
спец иална сигнализац ия. 

Чл. 63. (1) П рограмите на радио- и телевизионните оператори се излъ чват на 
оф иц иалния език, съ гласно К онституц ията на Р епублика Бъ лгария. 
 (2) П рограмите или отделни предавания на радио- и телевизионните оператори 
могат да бъ дат и на друг език, когато: 
 1.  се разпространяват с образователна ц ел; 
 2. са предназначени за бъ лгарски граж дани, за които бъ лгарският език не е 
майчин; 
 3.  са предназначени за слуш атели или зрители от чуж бина; 
 4.  се препредават чуж дестранни радио- и телевизионни програми. 
 Чл. 64. (1) Най-малко 50 на сто от общ ото годиш но програмно време, като се 
изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, 
телетекстъ т и радио- и телевизионният пазар, трябва да бъ де предназначено за 
европейски произведения.    
 (2) Най-малко 10 на сто от общ ото годиш но програмно време, като се изключат 
новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, 
телетекстъ т и радио- и телевизионният пазар, трябва да бъ де предназначено за 
европейски произведения, съ здадени от въ нш ни продуц енти. Това съ отнош ение трябва 
да бъ де постигнато постепенно чрез отделяне на достатъ чно средства за нови 
произведения, тоест произведения, които се разпространяват не по-къ сно от 5 години 
след тяхното съ здаване. 
 (3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за програми, които технически се 
приемат от ограничена част от населението, както и за програмите на местните и 
регионални радиооператори . 

Чл. 65. Р адио- и телевизионните оператори имат право да получават 
необходимата им инф ормац ия от дъ рж авните и общ инските органи, ако тя не съ дъ рж а 
предвидена от закон тайна. 

Чл. 66. (1) Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да използват точно и 
нетенденц иозно получената инф ормац ия.  

(2) Новините като инф ормац ионни ф акти трябва да бъ дат разграничавани от 
коментарите. 

Чл. 67. (1) Р адио- и телевизионните оператори обозначават в своите програми 
съ вместните продукц ии, предаванията, съ здадени от въ нш ни продуц енти, с аудио- и/или 
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аудио-визуален знак в началото, в края на съ ответното предаване, както и след 
прекъ сванията за излъ чване на реклама.    

(2) Р адио- и телевизионните оператори обозначават в своите програми 
включването на части от предавания на друг радио- или телевизионен оператор с аудио- 
и/или аудио-визуален знак в съ ответствие съ с З акона за авторското право и сродните му 
права.  
 Чл. 68. Р адио- и телевизионните оператори съ здават и разпространяват програми 
само при уредени чрез писмен договор авторски и сродни на тях права. 

Чл. 69. В съ ответствие с поетите от Р епублика Бъ лгария задъ лж ения по влезли в 
сила меж дународни договори: 

1. телевизионните оператори имат право на кратки репортаж и за отразяване на 
съ бития от голям общ ествен интерес, в случай че съ щ ествува опасност да бъ де 
наруш ено правото на инф ормац ия на аудиторията поради упраж няването на 
изключително право за разпространение на съ щ ите съ бития, притеж авано от друг 
телевизионен оператор. 

2. телевизионен оператор, който притеж ава изключително право за 
разпространение на съ битие с голямо общ ествено значение, е длъ ж ен да осигури на 
нац ионалната аудитория въ змож ност да следи това съ битие на ж иво или чрез репортаж и 
по безплатната телевизия, съ образно мерките по чл.18, т.19. 

 Чл. 70. (1) Р адио- и телевизионните оператори носят отговорност за 
съ дъ рж анието на съ здаваните и разпространяваните от тях програми. 
 (2) Р адио- и телевизионните оператори не носят отговорност за разгласени 
сведения и за тяхното съ дъ рж ание, когато те са: 
 1.  получени по оф иц иален ред; 
 2.  ц итати от оф иц иални документи; 
 3.  точно въ зпроизвеж дане на публични изявления;  
 4.  основани на материали, получени от инф ормац ионни агенц ии или от други 
радио- и телевизионни оператори;  
 (3) П ри ц итиране на документи или устни изявления не се допускат изменения. 

Чл. 71. Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни незабавно и безвъ змездно 
да предоставят при поискване програмно време за служ ебни съ общ ения на 
представители на дъ рж авни органи в случаи на бедствие или на непосредствена заплаха 
за ж ивота, сигурността и здравето на населението или на отделни лиц а. 

Чл. 72. (1) Л иц а, дъ рж авни и общ ински органи, които са засегнати от изнесени в 
радио- или телевизионно предаване ф акти или считат ф актите, които ги засягат за 
неверни, имат право на опроверж ение. 

(2) П равото на опроверж ение по ал. 1 се упраж нява по отнош ение на ф акти, 
изнесени в новини, актуално-публиц истични и други инф ормац ионни предавания. 
 (3) П равото на опроверж ение мож е да бъ де упраж нено от лиц ата и органите по 
ал. 1 в 14-дневен срок от деня на излъ чването на предаването.  
 Чл. 73. (1)  Искането за излъ чване на опроверж ение се отправя в срока по чл. 72, 
ал. 3 до съ ответния радио- или телевизионен оператор в писмена ф орма и съ дъ рж а 
датата, часа на излъ чване на предаването и оспорваните твъ рдения. К ъ м искането се 
прилага текстъ т на опроверж ението. 
 (2) Опроверж ението следва да се ограничава до ф актите от инф ормац ията, които 
се иска да бъ дат опровергани и да не съ дъ рж а клевети или обидни квалиф икац ии. 
П родъ лж ителността на опроверж ението не трябва да надвиш ава  времетраенето на 
оспорваните твъ рдения. 
 (3) Р адио- и телевизионният оператор е длъ ж ен да излъ чи опроверж ението в 
следващ ото издание на съ щ ото предаване или в равностойно програмно време до 24 часа 
след получаването му, като не се допуска изменение, съ кращ аване или коментар на 
опроверж ението.  
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 (4)  Излъ чването на опроверж ението е безплатно за лиц ата по чл. 72, ал.1.  
 (5) Р адио- или телевизионният оператор мож е да откаж е излъ чването на 
опроверж ение, ако то не отговаря на изискванията на ал.1 и ал.2, в срок до 3 дни след 
получаване на искането. Отказъ т за излъ чване на опроверж ението е писмен и мотивиран. 
  

Чл. 74. (1) Р адио- и телевизионните оператори не могат да съ здават и 
разпространяват предавания, съ дъ рж ащ и инф ормац ия, свъ рзана с личния и семеен 
ж ивот на граж даните, без тяхно съ гласие. 
 (2) Р адио- и телевизионните оператори могат да включват в предаванията си 
инф ормац ия от общ ествен интерес относно личния ж ивот на публични личности. 
 (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато по отнош ение на лиц ето има 
влязла в сила присъ да за умиш лено престъ пление от общ  характер.  

Чл.75. (1) Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да записват 
разпространяваните от тях програми и предавания и да съ храняват записите, 
непроменени в продъ лж ение на 3 месец а, считано от датата на излъ чването им. 
 (2) В случай, че в срока по ал. 1 бъ де предявен иск срещ у радио- или 
телевизионния оператор въ в връ зка съ с съ дъ рж анието на предаване или програма или в 
срока по чл. 73 постъ пи искане за опроверж ение, записите се пазят до приключване на 
делото или до излъ чване на съ ответния отговор. З аписите по ал. 1 се съ храняват и при 
писмено искане от Нац ионалния съ вет за електронни медии  за срока указан в него, но 
не по-дъ лъ г от 1 година.  

(3) Л иц е, което твъ рди, че е било засегнато в предаване, има право на копие от 
записа, изготвено за негова сметка в срок до три дни от постъ пване на писменото искане. 

Чл. 76. (1) Р адио- и телевизионните оператори не са длъ ж ни да разкриват 
източниц ите на инф ормац ия, освен по разпореж дане на съ да в рамките на висящ о 
производство. 
 (2) Ж урналистите не са длъ ж ни да разкриват източниц ите на инф ормац ия не само 
пред аудиторията, но и пред ръ ководството на оператора, освен в случаите по ал. 1. 
 (3) Ж урналистите са длъ ж ни да пазят в тайна източника на инф ормац ия, ако това 
изрично е поискано от лиц ето, което я е предоставило. 

(4) Р адио- и телевизионните оператори имат право да включват в предавания 
инф ормац ия от неизвестен източник, като изрично посочват това,   

Чл. 77. (1) Ж урналистите и творческите работниц и, сключили договор с радио- и 
телевизионни оператори не могат да получават инструкц ии и указания за упраж няването 
на тяхната дейност от лиц а и/или групи, извъ н органите на управление на радио- и 
телевизионните оператори.   
 (2) П ублична критика спрямо програмната политика на радио- и телевизионни 
оператори от страна на работещ и в тях не е нелоялност къ м работодателя. 
 (3) Ж урналистите, сключили договори с радио- и телевизионни оператори, имат 
право да откаж ат да изпъ лнят въ злож ена задача, ако тя противоречи на разпоредбите на 
този закон или на съ ответните договори или е несъ вместима с техните лични убеж дения. 
Не мож е да бъ де отказвана техническо-редакц ионна обработка на програмен материал и 
на новини. 

Чл. 78. (1) Меж ду собствениц ите и/или управителните органи на радио- и 
телевизионните оператори и ж урналистите, сключили договори с тях могат да се 
договарят редакц ионни статути.  

(2) Р едакц ионните статути съ дъ рж ат: 
 1. мерки за осигуряване на свободата и персоналната отговорност на 
ж урналистическия труд при изпъ лнение на поставената задача; 
 2.  гаранц ии за защ ита на ж урналистите от влияние въ рху работата им; 
 3. проф есионално-етични норми за поведение и редакц ионна дейност; 
  4. правила за вземане на реш ения, които се отнасят до редакц ионната дейност; 
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 5. правила за съ здаване, организац ия и дейност на въ треш ен орган за разреш аване 
на въ зникнали спорове при редакц ионната работа по съ здаване на програмите; 

6. гаранц ии за достоверност и полезност на инф ормац ията в новинарски, 
публиц истични и икономически предавания. 

 
 

Р а з д е л  II 
П р о гр а ми н а  о б щ е с т ве н ит е  р а д ио - и т е л е виз ио н н и о п е р а т о р и 

 
Чл. 79. Общ ествените радио- и телевизионни оператори съ здават и 

разпространяват програми, които: 
 1. включват политическа, икономическа, културна, научна, образователна и друга 
соц иално значима инф ормац ия; 
 2.  осигуряват достъ п до нац ионалните и световните културни ц енности и 
популяризират научните и техническите постиж ения чрез излъ чването на бъ лгарски и 
чуж ди образователни и културни предавания за всички въ зрастови и соц иални групи; 
 3. осигуряват чрез програмната си политика защ ита на нац ионалните интереси, 
общ очовеш ките културни ц енности, на нац ионалната наука, на образованието и 
културата на всички бъ лгарски граж дани, без оглед на етническата им принадлеж ност; 

4. включват новинарски и актуално-публиц истични предавания, които отразяват 
различните идеи и убеж дения в общ еството, като по спорни въ проси от общ ествен 
интерес в предаването трябва да бъ дат представени балансирано различни гледни точки; 
 5. поощ ряват съ здаването на произведения от бъ лгарски автори; 

6. поощ ряват бъ лгарското изпъ лнителско изкуство; 
7. включват предавания, насочени къ м детската и младеж ка аудитория, 

включително такива, които съ действат за закрилата и хармоничното развитие на дец ата, 
допринасят за тяхното соц иално, духовно и морално благосъ стояние, като ги 
инф ормират за техните права.    

 
 

Р а з д е л  III 
П р о гр а ми н а  Б Н Р  и Б Н Т   

 
Чл. 80. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия 

съ здават и разпространяват нац ионални и регионални програми, програми за чуж бина, 
програми за бъ лгарите зад границ а, както и предавания, предназначени за бъ лгарските 
граж дани, за които бъ лгарският език не е майчин, включително и на техния език. 

(2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са 
длъ ж ни да предлагат в програмите си изчерпателен преглед на съ битията въ в всички 
съ щ ествени области на ж ивота в страната и чуж бина. Основна ц ел на програмите им е 
подпомагането на свободното ф ормиране на лично и общ ествено мнение.  

Чл. 81. (1) Р егионалните радио- и телевизионни програми на БНР  и БНТ са 
предназначени изключително за населението в съ ответните региони и се отличават съ с 
собствен облик, съ образен съ с спец иф иката на региона. 

(2) Р егионалните радио- и телевизионни програми на БНР  и БНТ трябва да 
отразяват в частност съ бития от местно значение, местни политически и културни 
прояви, както и да запознават публиката с икономическото и соц иално развитие на 
региона. 

(3) Р егионалните радио- и телевизионни ц ентрове могат да уговарят помеж ду си 
съ трудничество при производството на програми. 

(4) Р егионалните радио- и телевизионни ц ентрове участват при съ здаването и 
подготвянето на нац ионалните радио и телевизионни програми. БНР  и БНТ гарантират 
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квоти за участие на регионалните програми в рамките на нац ионалните програми по 
реда, посочен в този закон. 

Чл. 82. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия 
съ здават и разпространяват програми, които:  

1. са предназначени за всички граж дани на Р епублика Бъ лгария, като те не могат 
да служ ат едностранно на интересите на която и да е партия, икономическа или 
общ ествена група; 

2. спомагат за издигане на общ ествения морал; 
3. съ действат за развитието и популяризирането на бъ лгарската култура и 

бъ лгарския език, както и на културата и езика на граж даните в съ ответствие с 
етническата им принадлеж ност; 

4. осигуряват достъ п до нац ионалното и европейското културно наследство; 
5. включват предавания, които инф ормират, образоват и развличат; 
6. включват новинарски и актуално-публиц истични предавания, които отразяват 

различните идеи и убеж дения в общ еството, като по спорни въ проси от общ ествен 
интерес в предаването трябва да бъ дат представени балансирано различни гледни точки; 

7. стимулират равнопоставеността меж ду граж даните независимо от техния пол, 
произход, политическа, религиозна, или етническа принадлеж ност, като съ действат за 
взаимното разбирателство и толерантността в отнош енията меж ду тях; 

8. предоставят на граж даните въ змож ност да се запознаят с оф иц иалната позиц ия 
на дъ рж авата по важ ни въ проси на общ ествения ж ивот; 

9. включват предавания за детската и младеж ка аудитория; 
10. включват предавания за граж дани в неравностойно полож ение, включително 

излъ чват спец иализирана и достъ пна инф ормац ия за инвалидите; 
11. отразяват организираните от дъ рж авата и съ ответните министерства и 

ведомства мероприятия за подпомагане на науката, спорта, културата и образованието; 
 (2) В ц ялостната си програмна дейност БНР  и БНТ се ръ ководят от изискванията 

за обективност и безпристрастност.  
(3) Инф ормац ионните предавания трябва да са всестранни и правдиви.  
(4) Използване на инф ормац ия от анонимни източниц и не се допуска.  
(5) БТА  предоставя за нуж дите на новинарската и актуално-публиц истичната 

дейност на БНР  и БНТ безвъ змездно инф ормац ионни продукти и услуги чрез своите 
инф ормац ионни източниц и в страната и чуж бина. 

Чл. 83. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия 
съ здават собствени програми и предавания.  

(2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия могат да 
въ злагат производството на отделни предавания на трети лиц а – въ нш ни продуц енти. 

(3) Съ здаването на предавания по предходната алинея се осъ щ ествява чрез 
конкурс и сключване на договор по ред, определен в П равилника за включване в 
програмите на БНР  и БНТ на предавания, съ здадени от въ нш ни продуц енти.  

(4) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия могат да 
сключват договори с други радио- и телевизионни оператори и лиц а, работещ и в сф ерата 
на аудиовизията за доставка, обмен или съ вместно производство на предавания. 

(5) Новини и актуално- публиц истични предавания с политическа и/или 
икономическа тематика, включени в програмите на БНР  и БНТ, могат да бъ дат 
продуц ирани и съ здавани само Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската 
нац ионална телевизия.  

Чл. 84. БНР  и БНТ имат право да включват безплатно в новините си репортаж и и 
инф ормац ии за съ бития, за които друг радио- или телевизионен оператор има 
изключителни права за отразяване, в съ ответствие съ с З акона за авторското право и 
сродните му права, като задъ лж ително обявяват източника на инф ормац ия. 
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Чл. 85. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия 
подпомагат съ здаването и разпространението на нац ионална аудио, и/или аудио-
визуална продукц ия, като отделят за съ здаване на ново производство, както следва: 
 1. Бъ лгарското нац ионално радио - за съ здаване, производство и разпространение 
на бъ лгарски музикални и радиодраматични произведения не по-малко от 5 на сто от 
субсидията на дъ рж авния бюдж ет. 
 2. Бъ лгарската нац ионална телевизия - за производство и разпространение на 
бъ лгарско ф илмово и телевизионно творчество не по-малко от 10 на сто от субсидията 
на дъ рж авния бюдж ет.   

Чл. 86. (1) П раво на обръ щ ение по БНР  и БНТ имат П резидентъ т на републиката, 
председателят на Народното съ брание, министъ р-председателят, главният прокурор и 
председателите на К онституц ионния съ д, на Въ рховния административен съ д и на 
Въ рховния касац ионен съ д. П равото мож е да бъ де реализирано от оф иц иално 
упъ лномощ ени лиц а от администрац ията или съ става на съ ответния орган.  
 (2) П о реш ение на Народното съ брание БНР  и БНТ са длъ ж ни незабавно да 
предоставят програмно време за пряко предаване на пленарни заседания. 
 (3) П редоставянето на програмно време по ал. 1 и 2 е безвъ змездно. 

Чл. 87. (1) БНР  и БНТ могат да предоставят програмно време за обръ щ ение къ м 
вярващ ите и за предаване на значими религиозни ц еремонии по искане от: 
 1.  Бъ лгарската православна ц ъ рква; 
 2. други оф иц иално регистрирани вероизповедания. 
 (2) У словията и редъ т за предоставяне на програмно време по ал. 1 се определят в 
правилника за организац ията и дейността на БНР  и БНТ.  

Чл. 88. У словията и редъ т за предоставяне на програмно време по БНР  и БНТ по 
време на предизборни кампании се определят съ с закон. 

Чл. 89. (1) БНТ предоставя програмно време за излъ чване на игри, организирани 
от “Бъ лгарски спортен тотализатор”, с ц ел подпомагане на спорта. 

(2) У словията и редъ т за предоставяне на програмно време за излъ чване на тото-
игрите се уреж да с договор меж ду БНТ и “Бъ лгарски спортен тотализатор”.  

 
 

Г л а ва  о с ма  
Р Е К Л А М А , Р А Д ИО - И Т Е Л Е ВИЗ ИО Н Е Н  П А З А Р  И С П О Н С О Р С Т ВО  

 
Р а з д е л  I 

О б щ и п о л о ж е н ия  
  
 Чл. 90.  (1) Р адио- и телевизионните оператори имат право да съ здават и да 
включват в програмите си реклама. 
 (2) П редаванията, включени в програмите на радио- и телевизионните оператори, 
могат да бъ дат спонсорирани.  

(3) Д ейностите по включване на реклама в програмите и спонсориране на 
предаванията се подчиняват на изискванията на този закон и на други закони, 
прилож ими къ м тази сф ера. 

(4) Р екламата, радио- или телевизионния пазар и спонсорството следва да са 
съ образени с изискванията за лоялна конкуренц ия съ гласно действащ ото 
законодателство. 

Чл. 91. Включването на реклама или радио- или телевизионен пазар в 
програмите, както и спонсорирането на предаванията се уреж дат с писмени договори.  
  
 

Р а з д е л  II 
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Р е к л а ма  
 
 Чл. 92. (1) Не се допуска включването в програмите на реклама, която насъ рчава 
поведение, вредно за здравето и/или личната сигурност на граж даните, както и 
поведение, с което се увреж да околната среда. 
 (2) Не се допуска включването в програмите на реклама, съ дъ рж ащ а порнограф ия 
или подтикващ а къ м насилие и незачитане на човеш кото достойнство, както и къ м 
поведение, което наруш ава общ ествения ред и общ оприетите морални норми.   

(3) Не се допуска включването в програмите на реклама, основана на нац ионална, 
политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминац ия. 

(4) З абранява се реклама, която използва средства за подсъ знателни внуш ения. 
(5) Скритата реклама е забранена. 
(6)З абранява се рекламата на тютюневи изделия и на тютюнопуш енето. 
(7) Не се допуска рекламирането на наркотиц и и на други психотропни вещ ества. 
(8) З абранява се реклама, в която се използват дъ рж авния герб и химна на 

Р епублика Бъ лгария. 
(9) Не се допуска реклама с аудио- и/или визуално участие на лиц а на изборни 

длъ ж ности в дъ рж авното управление и на действащ и в операторите ж урналисти - 
водещ и на новини, на актуално-публиц истични предавания с политическа и 
икономическа тематика.  

(10) Не се допуска реклама на лекарствени продукти и медиц инско лечение, 
разреш ени за ползване само по лекарско предписание. 

(11) Не се допускат реклами по време на предавания, отразяващ и нац ионални 
чествания и религиозни служ би. 

(12) Не се допускат платени репортаж и в новини и актуално-публиц истични 
предавания с политическа тематика.  
 Чл. 93. Р адио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да не допускат 
рекламодателите да оказват влияние въ рху съ дъ рж анието, представянето и 
програмирането за излъ чване на предаванията в техните програми. 

Чл. 94. (1) Не се допускат реклами с еротично съ дъ рж ание с аудио- и/или 
визуално участие на малолетни и непъ лнолетни или предназначени за тях. 
 (2) В рекламите, насочени къ м дец ата или с аудио- и/или визуално участие на 
дец а, трябва да се избягва всичко, което мож е да влияе отриц ателно на тяхното 
ф изическо, умствено и нравствено развитие. 
 (3) Р екламата, насочена къ м непъ лнолетни трябва да отговаря на следните 
условия: 
 1. да не призовава непъ лнолетните да закупуват стока или да ползват услуга, като 
се въ зползва от тяхната неопитност или доверчивост; 
 2. да не се въ зползва от особеното доверие, което непъ лнолетните изпитват къ м 
родители, учители и други лиц а; 
 3. да не показва непъ лнолетни в опасни ситуац ии; 

4. да не подтиква пряко малолетните и непъ лнолетните да сключват договори за 
продаж ба или наемане на стоки и услуги, които се представят, или да убеж дават своите 
родители или други лиц а да купуват стоките или услугите. 

Чл. 95.  (1) Р екламите на стоки и услуги, за чието производство или тъ рговия се 
изисква спец иално разреш ение, могат да бъ дат включвани в програмите на радио- и 
телевизионните оператори само след като рекламодателят представи необходимото 
разреш ение. 
 (2) Р екламата на всички видове алкохолни напитки се подчинява на следните 
изисквания: 
 1. да не е насочена къ м малолетни и непъ лнолетни или да се излъ чва в 
предавания за тях; 
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 2. да не използва малолетни и непъ лнолетни или лиц а, които изглеж дат такива 
като изпъ лнители и да не представя малолетни и непъ лнолетни или лиц а, които 
изглеж дат такива при употребата алкохолни напитки; 
 3. в съ дъ рж анието на рекламата употребата на алкохол да не се свъ рзва съ с 
спортни и ф изически постиж ения или с управлението на превозни средства; 
 4. да не се твъ рди, че алкохолните напитки притеж ават терапевтични качества, 
имат стимулиращ  или успокояващ  еф ект, или че реш ават лични проблеми; 
 5. да не насъ рчава прекалената консумац ия на алкохолни напитки или да 
представя въ здъ рж анието или умереността в отриц ателна светлина; 
 6.  да не подсказва, че високото алкохолно съ дъ рж ание допринася за 
полож ителните качества на алкохолните напитки; 
 7. да не съ здава впечатлението, че употребата на алкохол допринася за соц иален 
или сексуален успех.  

Чл. 96.  Р екламата на лекарствени продукти и на медиц инско лечение се включва 
в програмата, ако е съ образена с изискванията на действащ ото законодателство. 

Чл. 97. Виртуалната реклама е допустима в предавания, когато чрез нея бъ дат 
заместени и без това съ щ ествуващ и на мястото на съ битието и появяващ и се на екрана 
площ и с рекламни изображ ения. В началото и в края на предаването изрично се 
обозначава използването й чрез аудио- или съ ответно аудио-визуални средства.  
 Чл. 98.  Р екламата трябва ясно да се разпознава като такава и да бъ де отделена от 
другите части на програмата чрез визуални и/или звукови средства. 
 Чл. 99. (1) Р екламата се включва в програмите под ф ормата на рекламни блокове. 
П о изключение в програмите могат да бъ дат включени и отделни реклами. 
 (2) Р екламата се включва в програмата меж ду отделните предавания.  Тя мож е да 
бъ де включена и в самото предаване само при условие, че не се наруш ават неговата 
ц ялост и качество, авторски и сродни права. 
 (3) В предавания, съ ставени от отделни части рекламите могат да бъ дат 
разполагани меж ду тези части. 
 (4) П ри предаване на спортни съ бития и съ стезания рекламите се разполагат 
меж ду отделните части или в прекъ сванията на съ битието или съ стезанието. 

Чл. 100. (1) Не се прекъ сват за реклама новини, актуално-публиц истични 
предавания, коментари и анализи с политическа и икономическа тематика, както и 
детски предавания.  
 (2) Не се прекъ сват за реклама документални ф илми, когато тяхното времетраене 
е по-малко от тридесет минути. 

Чл. 101. (1) А удио-визуални произведения, като игрални или телевизионни 
ф илми, с изключение на серии, сериали, забавни предавания и документални ф илми, 
могат да бъ дат прекъ свани за реклама След всеки изтекъ л период от 45 мин., при 
условие че времетраенето на предаването или на ф илма надвиш ава 45 мин. П о-
нататъ ш ното прекъ сване е въ змож но, ако тяхното времетраене надвиш ава поне с 20 мин. 
два или повече пъ лни периода от 45 мин.  
 (2) Меж ду две последователни прекъ свания за реклама в предавания, различни от 
тези по ал. 1, следва да е изтекъ л период от най-малко 20 мин. 
 Чл.102. (1) Общ ото времетраене на рекламата за всяка отделна програма не мож е 
да надвиш ава: 

1.  за общ ествените радио- и телевизионни оператори  - 6 мин. на час; 
 2.  за тъ рговските оператори - 15 на сто от програмното време за деня и 12 
минути на час. 
 (2) Ограниченията по предходната алинея не се отнасят до автореклама, 
съ общ ения от общ ествен интерес и призиви за благотворителност, излъ чвани безплатно 
 Чл.103. (1) Общ ото времетраене на рекламата за всяка отделна програма на БНР  и 
БНТ не мож е да надвиш ава: 
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1. за БНР  – 6 мин. на час; 
2. за БНТ – 20 мин. на денонощ ие, но не повече от 4 мин. на час 
(2) Ограниченията по ал. 1, не се отнасят до рекламата, включена в предавания на 

БНР  и БНТ отразяващ и прояви на изкуството, културата и спорта с общ онац ионално и 
меж дународно значение, определени като такива с реш ение на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии . В този случай се прилага разпоредбата на чл. 102, ал. 1, т. 2. 

Чл.104. Времетраенето на инф ормац ионно- рекламните ф илми, интервюта и 
съ общ ения с рекламна ц ел се включва в лимитите по чл. 102 и чл. 103.  

 
 

Р а з д е л  III 
Р а д ио - и т е л е виз ио н е н  п а з а р  

 
Чл. 105. (1) Р азпоредбите по чл. 92- 96 относно рекламите се прилагат и за радио, 

съ ответно телевизионния пазар. 
(2) Телевизионният пазар трябва да бъ де обозначен като такъ в чрез ясно 

различаван на екрана надпис през ц ялото негово времетраене. 
(3) Р адиопазаръ т трябва да бъ де обозначен като такъ в чрез ясно различаван 

говорно-звуков сигнал в началото, края и периодично по време на неговото времетраене. 
(4) Телевизионният пазар не мож е да призовава непъ лнолетни лиц а къ м 

сключване на договори за продаж ба или наем на стоки и услуги. 
Чл. 106. Ф ормите на радио- и телевизионен пазар са: 
1. програми съ с спец иализиран проф ил посветени на радио- или телевизионния 

пазар;  
2. радио- съ ответно телепазарен прозорец ; 
3. радио- съ ответно телепазарен спот. 
Чл. 107. П рограми съ с спец иализиран проф ил, посветени на радио- или 

телевизионния пазар, се съ здават и разпространяват само от тъ рговски радио- или 
телевизионни оператори. П о отнош ение на тези програми не се прилагат ограниченията 
на чл.102, ал. 1, т. 2.  

Чл. 108. (1) Р адио- съ ответно телепазарният прозорец  е с минимална 
продъ лж ителност 15 мин. 

(2) Общ ият брой на радио- и телепазарните прозорц и в една програма не мож е да 
бъ де повече от осем НСЕ М за едно денонощ ие, а общ ото им времетраене не мож е да 
надхвъ рля три часа за едно денонощ ие. 

(3) Времетраенето на радио- съ ответно телепазарния прозорец  не се включва в 
лимитите по чл. 102, ал. 1. 

Чл. 109. (1) Времетраенето на един радио, съ ответно телепазарен спот не мож е да 
надвиш ава 90 секунди. Общ ото времетраене за излъ чване на радио, съ ответно 
телепазарни спотове не мож е да надвиш ава 5% от програмното време за деня и общ ото 
времетраене на рекламата не мож е да надвиш ава 12 минути на час.  

(2) Включването на радио, съ ответно телепазарен спот в програмите на радио- и 
телевизионните оператори трябва да отговаря на изискванията на чл.99, чл.100 и чл.101. 

 
Р а з д е л  IV 

С п о н с о р с т во  
 
 Чл. 110.  (1) Отделните предавания на операторите могат да бъ дат спонсорирани 
изц яло или отчасти. 
 (2) Спонсорираните предавания трябва да бъ дат ясно идентиф иц ирани като 
такива в началото и/или в края им чрез обозначаване на спонсора с аудио-визуални 
средства. П ри обозначаването се допуска използването на движ ещ а се картина. 



28 

 (3) Обявяването на спонсора извъ н случаите по ал. 2, включително в 
авторекламна рубрика, се счита за реклама и се подчинява на правилата за реклама, 
съ гласно този закон.  
 (4) З а обозначаване на спонсора могат да се използват неговото име или ф ирма 
и/или емблема, и/или тъ рговската му марка. 
  Чл. 111. (1) Не могат да бъ дат спонсори на предавания политически партии и 
организац ии, както и религиозни организац ии. 
 (2) Не могат да бъ дат спонсори на предавания лиц а, чиято основна дейност е 
производството на стоки и услуги, забранени за рекламиране. 
 (3) Не могат да бъ дат спонсорирани новини и актуално-публиц истични 
предавания, коментари и анализи с политическа и икономическа тематика. Изключение 
се допуска за спортните новини. 
  (4) Спонсорирането на рекламни блокове и на радио, съ ответно телевизионен 
пазар е недопустимо. 

Чл. 112. Спонсоръ т няма право да оказва влияние въ рху съ дъ рж анието, 
представянето и програмирането за излъ чване на спонсорираното предаване. 

Чл. 113. В спонсорирано предаване не мож е да се призовава къ м продаж ба, 
купуване или използване на стоки и услуги на спонсора или на трето лиц е, особено чрез 
споменаване на тези стоки и услуги в съ ответното предаване. 

 
 

Д я л  п е т и 
Л ИЦ Е Н З ИР А Н Е  И Р Е Г ИС Т Р ИР А Н Е   

Н А  Р А Д ИО - И Т Е Л Е ВИЗ ИО Н Н ИТ Е  О П Е Р А Т О Р И 
       

Г л а ва  д е ве т а  
О б щ и п о л о ж е н ия  

 
 Чл. 114. (1) Р адио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръ скване се 
осъ щ ествява въ з основа на лиц ензия, издадена от Нац ионалния съ вет за електронни 
медии  и в съ ответствие съ с стратегията по чл. 6. 

 (2) Л иц а, които ж елаят да съ здават и разпространяват радио- или телевизионни 
програми чрез друг технически способ за пренос на радио- или телевизионен сигнал, 
различен от наземното радиоразпръ скване, подлеж ат на регистрац ия. 

(3) Нац ионалният съ вет за електронни медии разработва съ вместно с К омисията 
за регулиране на съ общ енията правила за лиц ензиране или регистриране на радио- и 
телевизионните оператори, които разпространяват програми с ц иф рови платф орми, при 
спазване на изискванията за гарантиране разпространението на програмите на БНР  и 
БНТ и гарантиране на въ змож ностите за развитие на програмите на другите лиц ензирани 
еф ирни радио- и телевизионни оператори.  
 Чл. 115. (1) Не могат да кандидатстват за лиц ензия и да осъ щ ествяват радио- или 
телевизионна дейност:  
 1. лиц а, на които е отказано или е отнето разреш ението за извъ рш ване на 
застрахователна дейност по § 8а, ал. 1, т. 2 от З акона за застраховането; 
 2. лиц а, в които лиц а по т. 1 или съ друж ниц ите или акц ионерите в тях притеж ават 
дялово участие; 
 3. лиц а, които не могат да докаж ат собствеността на имущ еството си или на 
капитала, по чл. 6 от З акона за мерките срещ у изпирането на пари; 
 4. лиц а, в които лиц а по т. 3 или съ друж ниц ите или акц ионерите в тях притеж ават 
дялово участие; 
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 5. лиц а, които през последните пет години, предхож дащ и кандидатстването за 
лиц ензиране или заявлението за регистрац ия, са обявени в несъ стоятелност или са в 
производство за обявяване в несъ стоятелност или в ликвидац ия; 

 6. лиц а, в които лиц а по т. 5 или съ друж ниц ите или акц ионерите в тях притеж ават 
дялово участие;  

 7. юридически лиц а, в които пряко или чрез свъ рзани лиц а по смисъ ла на 
Тъ рговския закон участват лиц а, лично отговорни за връ щ ане на кредити отпуснати на 
лиц а, включени в списъ ка по чл. 3, ал. 1 от З акона за инф ормац ия относно необслуж вани 
кредити; 

 8. лиц а, в които пряко или чрез свъ рзани лиц а по смисъ ла на Тъ рговския закон 
участват лиц а- съ друж ниц и или акц ионери в юридически лиц а с предмет рекламна 
дейност и “соц иологическа дейност”, с изключение на радио- и телевизионните 
оператори и издатели; 
 9. юридически лиц а, в които има съ друж ниц и или акц ионери, които са 
съ друж ниц и или акц ионери и в юридически лиц а с регистриран предмет "охранителна 
дейност" или осъ щ ествяват охранителна дейност; 
 10. далекосъ общ ителни оператори, които имат монополно полож ение на пазара; 
 11. лиц а, които през последната година, предхож дащ а кандидатстването за 
лиц ензиране или заявлението за регистрац ия, са получили отказ за съ щ ия вид дейност; 
или издадена по този закон лиц ензия им е била отнета; или тяхна регистрац ията на 
радио- или телевизионен оператор е била заличена; 

12. лиц а, които притеж ават дялове, акц ии или друг вид права за участие в радио- 
и телевизионни оператори над допустимия размер според антимонополното 
законодателство на Р епублика Бъ лгария; 

 (2) Л иц ензия за нац ионален радио- или телевизионен оператор не се издава на 
лиц е, или свъ рзани с него лиц а по смисъ ла на Тъ рговския закон, които притеж ават 
лиц ензия от съ щ ия вид, за радио- и телевизионна дейност с регионален или местен 
обхват, което в три дневен срок от влизане в сила на реш ението по чл. 124, ал. 1 не се 
откаж ат от нея, с изключение на БНР  и БНТ.  
 
 

Г л а ва  д е с е т а  
Л иц е н з ир а н е  н а  р а д ио - и т е л е виз ио н н ит е  о п е р а т о р и 

 
Чл. 116. (1) Л иц ензия се издава след провеж дане на конкурс. 
(2) З а лиц ензия могат да кандидатстват само лиц а, регистрирани по Тъ рговския 

закон  или З акона за юридическите лиц а с нестопанска ц ел.  
Чл. 117. (1) П роц едурата за провеж дане на конкурс се открива по искане на 

заинтересовано лиц е или по иниц иатива на Нац ионалния съ вет за електронни медии. В 
искането, отправено до Нац ионалния съ вет за електронни медии , лиц ето задъ лж ително 
посочва: 

1. характера на осъ щ ествяваната дейност – като общ ествен или тъ рговски радио- 
и телевизионен оператор; 

2. програмен проф ил;  
3. ж елания териториален обхват, съ ответно населени места.  
(2) В искането, по ал.1 лиц ето мож е да посочи и ж елана/-и точка/-и на излъ чване. 
(3) Нац ионалният съ вет за електронни медии в 14-дневен срок от постъ пване на 

искането по ал. 2 или по собствена иниц иатива писмено изисква от К омисията за 
регулиране на съ общ енията инф ормац ия относно техническите параметри, необходими 
за наземно радиоразпръ скване на радио- и телевизионни програми за населено място, 
регион или за ц ялата територия на Р епублика Бъ лгария, включително свободните 
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радиочестоти, допустимите мощ ности на излъ чване, въ змож ните точки на излъ чване, 
както и друга необходима техническа инф ормац ия. 

(4) К омисията за регулиране на съ общ енията представя на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии своето реш ение по запитването в срок до три месец а, а когато е 
необходимо меж дународно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти - 
в срок до 6 месец а, спазвайки изискванията за еф ективно и съ вместимо използване на 
радиочестотния спектъ р и в съ ответствие съ с стратегията по чл. 6. 

(5) П ри полож ително реш ение по ал. 4, К омисията за регулиране на съ общ енията 
прилага проект на лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност съ гласно изискванията на 
З акона за далекосъ общ енията. 

Чл. 118. (1) В 14-дневен срок от получаване на отговора и в съ ответствие съ с 
стратегията по чл. 6 Нац ионалният съ вет за електронни медии взима реш ение за 
откриване на конкурс или конкурси съ образно наличните свободни радиочестоти. 

(2) Р еш ението по ал. 1 се обнародва в "Д ъ рж авен вестник" и съ дъ рж а инф ормац ия 
за: 

1. характера на осъ щ ествяваната дейност – като общ ествен или тъ рговски радио- 
и телевизионен оператор; 

2. териториален обхват на свободните честоти; 
3. програмния проф ил; 
4. мястото, срока и реда за закупуване на конкурсните документи;  
5. мястото, срока и реда за подаване на заявление за участие; 
(3) К райният срок за подаване на заявленията за участие е не по-рано от 40 и не 

по-къ сно от 60 дни, считано от крайния срок за закупуване на конкурсните книж а.  
  (4) Нац ионалният съ вет за електронни медии взима реш ение относно класирането 

на кандидатите не по-къ сно от 30 дни от крайния срок за подаване на заявления за 
участие в конкурса.  

(5) В случай, че се обявяват няколко конкурса, съ образно наличните свободни 
радиочестоти, те се провеж дат едновременно. 

Чл. 119. К онкурсните документи съ дъ рж ат: 
1. проект на лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност съ гласно изискванията на 

З акона за далекосъ общ енията; 
2. географ ска карта на териториалното покритие; 
3. условия за вида радио- или телевизионна дейност – тъ рговска или общ ествена; 
4. изисквания относно програмния проф ил;  
5. минимална среднодневна продъ лж ителност на програмата; 
6. искани темпове на развитие на дейността; 
7. изисквания, свъ рзани с творческите, ф инансови и технически въ змож ности и 

опит на кандидатите; 
8. технически изисквания за вида и качеството на радио- съ ответно 

телевизионния сигнал; 
9. изисквания за опазване на околната среда; 
10. стойностите на всички лиц ензионни такси, подлеж ащ и на заплащ ане при 

осъ щ ествяване на дейността съ гласно условията на обявения конкурс;   
11. критериите за оц енка и тяхната относителна теж ест при определяне на 

комплексната оц енка както и правила за оц еняване при спазване на изискването за 
приоритет на оц енката на програмния проект. 

Чл. 120. (1) К андидатите за лиц ензия за радио- и телевизионна дейност подават 
писмено заявление до Нац ионалния съ вет за електронни медии, къ м което прилагат 
следните документи: 

1.  учредителен акт; 
удостоверение за съ дебна регистрац ия или документи, удостоверяващ и 

съ здаването на юридическото лиц е; 
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удостоверение от данъ чната служ ба за платени данъ ц и къ м момента на 
подаването на заявлението; 

удостоверение за актуално съ стояние; 
декларац ия, че не са налиц е обстоятелства по чл. 115. 
програмен проект, програмна конц епц ия, програмен проф ил, програмна схема, 

списъ к на допъ лнителни радио- и телевизионни услуги; 
планиран способ/-и за разпространение на програмата/-ите. 
доказателства за тъ рговски и отстъ пени авторски права за защ итени 

произведения в техните програми и за отстъ пени сродни права за разпространение на 
предавания. З а доказателства се считат и предварителни договори за отстъ пени авторски 
и сродни права, както и договори, сключени под условие за отстъ пване на авторски и 
сродни права след спечелването на конкурс.    

списъ к на медийните и рекламни предприятия, в които те или свъ рзани с тях лиц а 
по смисъ ла на Тъ рговския закон са акц ионери или съ друж ниц и; 

проект на бизнесплан за осъ щ ествяване на дейността; 
доказателства за ф инансовите въ змож ности за изпъ лнение на дейността; 
документи, доказващ и произхода на капитала за последните три години 

предш естващ и годината на кандидатстването, включително заверен счетоводен отчет за 
посочения период; 

предварителен технически проект за осъ щ ествяване на дейността, съ образен с 
конкурсните книж а; 

декларац ия за опазване на поверителността на инф ормац ията, която се съ дъ рж а в 
конкурсните книж а; 

документи, удостоверяващ и закупуването на конкурсните документи; 
други документи, свъ рзани с  конкурсната проц едура. 
(2) Нац ионалният съ вет за електронни медии извъ рш ва проверка за редовността 

на подадените документи по ал.1.  
(3) П ри констатиране на пропуски и недостатъ ц и в документите по ал. 1 на 

кандидатите се дава 7-дневен срок за отстраняването им, като срокъ т тече от 
уведомяването. А ко пропуските и недостатъ ц ите не бъ дат отстранени до изтичане на 
срока, документите на кандидата не се разглеж дат. 

Чл. 121.  (1) Л иц ензията е лична. Тя не мож е да бъ де прехвъ рляна. 
 (2) П ромяна на над 10% от собствеността, респ. капитала на лиц ензираните 
радио- и телевизионни оператори се допуска от Нац ионалния съ вет за електронни медии  
при спазване на изискванията къ м лиц ата за пъ рвоначално лиц ензиране и след 
полож ително становищ е от К омисията за защ ита на конкуренц ията относно липсата на 
предпоставки за въ змож ни наруш ения на антимонополното законодателство на 
Р епублика Бъ лгария. 
 (3) П ри промяна в собствеността на лиц ензираните радио- и телевизионни 
оператори Нац ионалният съ вет за електронни медии уведомява К омисията за 
регулиране на съ общ енията в срок от 14 дена. 
 Чл. 122. (1) Л иц ензиите се издават за срок от 15 г. Срокъ т мож е да бъ де 
продъ лж ен с реш ение на Нац ионалния съ вет за електронни медии  по искане на 
лиц ензианта, като общ ата му продъ лж ителност не мож е да бъ де над 25 г.  
 (2) Срокъ т на лиц ензията по З акона за далекосъ общ енията трябва да отговаря на 
срока на лиц ензията по този закон. 
 Чл. 123.  (1) Л иц ензията за радио- и телевизионна дейност съ дъ рж а: 
 1.  датата на издаване на лиц ензията; 

2. наименованието (ф ирмата) и седалищ ето на радио- или телевизионния 
оператор; 

3.  имената и адресите на ф изическите лиц а – собствениц и на капитала на 
съ ответното/-ите друж ество/-а; 
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4.  вида (общ ествен или тъ рговски); 
 5.  срока на лиц ензията; 
 6.  началната дата на разпространение на програмата; 
 7.  програмния проф ил;   
 8. пропорц иите меж ду различните ж анрове в предаванията в среднодневно и 
годиш но измерение; 
 9.  обхвата на разпространение съ гласно проектолиц ензията по чл. 119, т.1 и т.2; 

10. техническите и други изисквания къ м програмите.  
(2)  В лиц ензията се включват задъ лж ения за спазване на програмните изисквания 

на глава седма  в зависимост от вида на оператора - общ ествен или тъ рговски, 
включително период и граф ик за постигане на предвидените в чл. 64, ал. 1 и ал. 2 
съ отнош ения.  

Чл. 124. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии на основание на 
конкурсните документи, критериите по чл. 119, т. 11 и комплексна оц енка за най-пъ лно 
удовлетворяване на конкурсните изисквания  класира кандидатите и взема реш ения за 
издаване на лиц ензия за радио- или телевизионна дейност и на индивидуална лиц ензия 
за далекосъ общ ителна дейност чрез използване на налични и/или изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно 
радиоразпръ скване от К омисията за регулиране на съ общ енията на кандидата, класиран 
на пъ рво място.  
 (2) К ритериите по чл. 119, т. 11 задъ лж ително включват критерии за оц енка на 
кандидатите от гледна точка на техните творчески, ф инансови и технически 
въ змож ности и опит за осъ щ ествяване на дейността. П ри комплексната оц енка на 
кандидатурите и при равни други условия, приоритет има оц енката на програмния им 
проект. 
 (3) В тридневен срок от влизане на реш ението по ал. 1 в сила Нац ионалният съ вет 
за електронни медии уведомява К омисията за регулиране на съ общ енията. В 
десетдневен срок Нац ионалният съ вет за електронни медии издава лиц ензия за радио- 
и/или телевизионна дейност, а К омисията за регулиране на съ общ енията издава 
индивидуална лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване на налични и/или 
изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно 
радиоразпръ скване. 
 Чл. 125. (1) В случай, че в 10-дневен срок от реш ението на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии одобреният кандидат се откаж е от издаването на лиц ензиите, те се 
предлагат на участника, класиран на второ място. 
 (2) П ри отказ и на втория участник проц едурата се прекратява. 
  
 

Р а з д е л  III 
Н а д з о р , из ме н е н ие , п р о д ъ л ж а ва н е  с р о к а  и п р е к р а т я ва н е  н а  л иц е н з ия т а . 

 П р о ме н и в с о б с т ве н о с т т а  
 
 Чл. 126.  Надзоръ т за спазването на този закон и за изискванията по лиц ензията се 
осъ щ ествява от съ ответните длъ ж ностни лиц а на Нац ионалния съ вет за електронни 
медии. 
 Чл. 127.  П ри наличието на данни за наруш ения Нац ионалният съ вет за 
електронни медии в срок от един месец  е длъ ж ен да разгледа и обсъ ди представените 
документи и да вземе реш ение относно налагане на санкц ия по този закон и/или 
отнемане на лиц ензията. 

Чл. 128. (1) Нац ионалният съ вет за електронни медии взима реш ение за 
изменение на лиц ензиятa след мотивирано искане на съ ответния радио- или 
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телевизионен оператор при необходимост за развитие и подобряване на дейността му 
или при промени в законодателството.  

(2) Изменение на лиц ензията е допустимо спрямо продъ лж ителността на 
програмата и програмната конц епц ия, ако не се наруш ава принц ипъ т за плурализъ м на 
мненията.   
 Чл. 129. (1) Не по-къ сно от ш ест месец а преди изтичането на срока на лиц ензията 
лиц ензиантъ т следва да заяви намерение за продъ лж аване срока на лиц ензията. 
 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии разглеж да искането за 
продъ лж аване срока на лиц ензията по ал. 1 и в срок до три месец а преди изтичането му 
взима реш ение по искането и писмено уведомява лиц ензианта. 
 (3) В случаите на полож ително реш ение по ал. 2 Нац ионалният съ вет за 
електронни медии уведомява К омисията за регулиране на съ общ енията, която в 10-
дневен срок продъ лж ава срока на индивидуалната лиц ензия за далекосъ общ ителна 
дейност за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови 
далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване. 
 Чл. 130.  Л иц ензията се прекратява автоматично съ с: 
 1.  изтичането на срока; 
 2.  отнемането й; 
 3. прекратяването на юридическото лиц е или смъ рт на ф изическото лиц е - 
едноличен тъ рговец ; 
 4.  предсрочно по искане на лиц ензианта. 
 (2) П ри прекратяване на лиц ензията за радио- и телевизионна дейност, издадена 
по реда на този закон К омисията за регулиране на съ общ енията прекратява в 10-дневен 
срок съ ответната  индивидуална лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване 
на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни 
мреж и за наземно радиоразпръ скване. 
 Чл. 131. (1) Л иц ензията се отнема от Нац ионалния съ вет за електронни медии  
при: 
 1. груби наруш ения на чл. 62, ал.2 и 3; 
 2. системни наруш ения на  чл. 62, ал. 1, т. 5 и т.7, чл. 66, ал. 2, чл. 69, т. 2, чл. 72, 
чл. 79, т. 4, чл. 92, ал. 3, ал. 6, ал. 7, ал. 12, чл. 94, ал. 1, в рамките на една календарна 
година; 
 3. установяване на неверни данни в декларац иите по чл. 120 или използване на 
документ с невярно съ дъ рж ание.  
 (2) П ри констатиране на мъ лчалива, ф актическа промяна на дейността на 
лиц ензиран радио- или телевизионен оператор по отнош ение на нейния вид - 
общ ествена или тъ рговска, Нац ионалният съ вет за електронни медии взима реш ение за 
отнемане на лиц ензията. 
 (3) Л иц ето по ал. 2 мож е да кандидатства на общ о основание за лиц ензия от 
другия вид. 
 Чл. 132. (1) Отнемането се извъ рш ва след отправяне на писмено предупреж дение 
с определен срок за отстраняване на наруш ението.   
 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии отнема лиц ензията, ако в срока по 
ал. 1 лиц ензиантъ т не е отстранил наруш ението. 
 (3) Срокъ т, в който лиц ето не мож е да кандидатства за нова лиц ензия, е две 
години. 
 Чл. 133. П ри отнемане на лиц ензия, издадена по реда на този закон, К омисията за 
регулиране на съ общ енията отнема в 10-дневен срок съ ответната индивидуална 
лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване на налични и/или изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно 
радиоразпръ скване. 
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 Чл. 134. С прекратяването или отнемането на лиц ензията лиц ензиантъ т е длъ ж ен 
незабавно да преустанови радио- и телевизионната си дейност. 

   
 

Р а з д е л  IV 
Р е гис т р ир а н е  н а  р а д ио - и т е л е виз ио н н и о п е р а т о р и 

 
 Чл. 135. (1) Л иц ата по чл. 114, ал. 2 подават пред Нац ионалния съ вет за 
електронни медии заявление за регистрац ия, къ м което прилагат документите по чл. 120, 
ал. 1, т. 1-12. 
 (2) Нац ионалният съ вет за електронни медии се произнася по искането за 
регистрац ия с реш ение в 14-дневен срок от постъ пване на документите. П ри непъ лнота и 
нередовност на документите се прилага чл. 120, ал. 3. 
 (3) Нац ионалният съ вет за електронни медии мож е да откаж е регистрац ия само 
ако представените програмен проект, програмна конц епц ия, програмен проф ил или 
програмна схема противоречат на разпоредбите на закона или ако нередовностите по ал. 
2 не бъ дат отстранени в срок. П ри регистрирането не могат да се поставят ограничения, 
свъ рзани с обхвата на разпространение на програмата. 
 (4) Въ з основа на реш ението по ал. 2 Нац ионалният съ вет за електронни медии 
издава на заявителя удостоверение, което съ дъ рж а: 
 1. наименованието (ф ирмата) и седалищ ето на радио- или телевизионния 
оператор; 

2.  имената и адресите на ф изическите лиц а – собствениц и на капитала на 
съ ответното/-ите друж ество/-а;  
 3.  наименованието на програмата; 
 4.  вида (общ ествен или тъ рговски); 
 5.  програмния проф ил; 
 6.  началната дата на разпространение на програмата; 
 7.  обем програма в среднодневно и годиш но измерение. 
 (5) Р егистрац иите са безсрочни. 
 Чл. 136. (1) Р егистрираният оператор е длъ ж ен да уведомява Нац ионалния съ вет 
за електронни медии за всяка промяна в условията на разпространението, програмния 
проф ил и програмното време в 14- дневен срок от настъ пването й.  

(2) Р егистрац ията се заличава при условията и по реда на чл. 131 и чл. 132, ал.1 и 
2, както и за системни наруш ения на чл. 31, ал.3.   
 Чл. 137. Д алекосъ общ ителен оператор, разпространяващ  радио- или 
телевизионни програми, се задъ лж ава да предоставя на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии на всеки 6 месец а актуализиран списъ к на препредаваните програми и 
документи, свъ рзани с придобиване на тези права. 

 
 

Р а з д е л  V 
Л иц е н з ио н н и и р е гис т р а ц ио н н и т а к с и 

 
Чл. 138. (1) Л иц ензираните и регистрираните радио- и телевизионни оператори 

заплащ ат пъ рвоначални и годиш ни лиц ензионни и регистрац ионни такси, както и такси 
за изменение, прекратяване и продъ лж аване срока на лиц ензията, съ ответно такси за 
изменение и прекратяване на регистрац ията, определени в Тариф а за таксите, приета от 
Министерския съ вет по предлож ение на Нац ионалния съ вет за електронни медии .  

(2) П ъ рвоначалната лиц ензионна, съ ответно регистрац ионна такса се съ бира за 
дейността по издаването на лиц ензията/ удостоверението. 
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(3) Г одиш ната лиц ензионна, съ ответно регистрац ионна такса се съ бира за 
контролиране изпъ лнението на лиц ензираната, съ ответно регистрираната дейност. 

(4) Р азмеръ т на таксите по ал. 2 и 3 се определя по разходоориентиран принц ип. 
(5) Р азмеръ т на таксите за изменение, прекратяване и продъ лж аване срока на 

лиц ензията, съ ответно на таксите за изменение и прекратяване на регистрац ията се 
определя по разходоориентиран принц ип. 
 (6) БНР  и БНТ не заплащ ат лиц ензионни и регистрац ионни такси.  

 
 

Д я л  ш е с т и 
А Д М ИН ИС Т Р А Т ИВН О Н А К А З А Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И 

 
 Чл. 139. (1) З а наруш ение на разпоредбите на чл. 31, ал. 3, чл. 62, ал. 2, 3,   чл. 77, 
ал. 1, чл. 83, ал. 3 и 5, чл. 92, чл. 94, чл. 100, чл. 107, чл. 111, чл. 121, ал. 2, чл. 134, на 
радио- и телевизионните оператори се налага глоба или имущ ествена санкц ия от 10 хил. 
до 20 хил. лв.  
 (2) З а наруш ение на разпоредбите на чл. 66, чл. 69, т. 2, чл. 71, чл. 73, ал. 3, чл. 75, 
ал. 1, чл. 79, т. 4, чл. 82, т. 1, т. 6 и ал. 4, чл. 93, чл. 95, чл. 96, чл. 98, чл. 101 - 104, 105, 
ал. 2, 3, чл. 108, ал. 2, чл. 109, чл. 110, ал. 2, чл. 112, на радио- и телевизионните 
оператори се налага глоба или имущ ествена санкц ия от 5 хил. до 10 хил. лв. 
 (3) З а наруш ение на разпоредбите на чл. 62, ал. 5, чл. 64, ал. 1 и 2, чл. 67, чл. 69, т. 
1, чл. 73, ал. 5, чл. 82, т. 9, т. 10, чл. 97, чл. 99, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал.4, чл. 113, на радио- 
и телевизионните оператори се налага имущ ествена санкц ия от 2 хил. до 5 хил. лв.  
 (3) П ри повторно наруш ение се налага глоба или имущ ествена санкц ия в двоен 
размер. 
 Чл. 140. (1) З а наруш ения по чл. 68 се прилагат административно-наказателните 
разпоредби на З акона за авторското право и сродните му права. 
 (2) П ри данни за наруш ения по чл. 68 длъ ж ностните лиц а на Нац ионалния съ вет 
за електронни медии и на Нац ионалния съ вет за електронни медии сезират съ ответните 
длъ ж ностни лиц а по З акона за авторското право и сродните му права в 7-дневен срок от 
констатирането. 
 Чл. 141. (1) З а наруш ение на условията на издадената лиц ензия, което не 
представлява наруш ение по чл. 139, се налага глоба или имущ ествена санкц ия от  5 000 
лв. до 15 000/ 20 000 лв. 
 (2) П ри повторно наруш ение в срок от 6 месец а от налагане на санкц ия по ал.1, се 
налага глоба или имущ ествена санкц ия в двоен размер. 
 Чл. 142. (1) З а наруш ение на заявените от регистрирания оператор програмен 
проект, програмна конц епц ия, програмен проф ил или програмна схема се налага глоба 
или имущ ествена санкц ия от 5 000 лв. до 8 000 лв. 
 (2) П ри повторно наруш ение в срок от 6 месец а от налагане на санкц ия по ал.1, се 
налага глоба или имущ ествена санкц ия в двоен размер. 
 Чл. 143. (1) Наруш енията се констатират от длъ ж ностните лиц а на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии . 
 (2)  Наказателните постановления се издават от председателя на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии . 
 (3) У становяването на наруш енията, издаването, обж алването и изпъ лнението на 
наказателните постановления се извъ рш ват по реда на З акона за административните 
наруш ения и наказания. 
  
 

Д О П Ъ Л Н ИТ Е Л Н А  Р А З П О Р Е Д Б А  
 



36 

 § 1.  П о смисъ ла на този закон: 
1. "П рограма" е съ вкупността от всички предавания, разпространявани на 

определени честоти и обявявани под едно общ о наименование, означено с аудио-
визуални средства. 

2. "П рограмен проф ил" е характеристика на програмата, според спец иф иката 
на нейното съ дъ рж ание и насочеността й къ м аудиторията.  П о своя проф ил радио- и 
телевизионните оператори могат да бъ дат: 

 а) с общ  (политематичен) проф ил - радио- и телевизионна програма, в която 
задъ лж ително присъ стват предавания с инф ормац ионна, образователна, културна и 
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващ ата част от общ еството; 

 б) съ с спец иализиран проф ил - радио- и телевизионна програма с тематична 
насоченост, предназначена за ограничена част от общ еството. 

3. "П рограмен проект" е описание на програмни намерения (ц ел, 
предназначение и очаквани резултати), организац ионно-творчески, технологичен и 
ф инансов план за развитие на радио- и телевизионната програма в лиц ензионния период. 

4. "П рограмна конц епц ия" е аргументиран план за провеж дане на 
програмната политика на дадена електронна медия с оглед на нейната съ дъ рж ателна 
осигуреност. 

5. "П рограмна схема" е съ вкупността от всички предвидени за 
разпространение или разпространени предавания от програмата на дадена електронна 
медия, подредена в граф ичен вид по дни и часове за определен период от време. 

6. "П розорец " е времево ограничена в рамките на основната програма радио- 
и телевизионна програма, която има своя съ дъ рж ателна спец иф ика.  

7. "П редаване" е самостоятелната част от програмата, отличаващ а се от 
другите такива по своето авторство, съ дъ рж ание и/или аудио-визуална реализац ия. 

8. “А ктуално-публиц истични предавания с политическа и/или икономическа 
тематика” са предавания, в които се представят и коментират актуални теми от 
общ ествения политически и икономически ж ивот въ в въ треш ен или меж дународен план.  

9. "Съ здаване" е творчески акт, който включва авторски замисъ л и неговата 
аудио-визуална реализац ия с ц ел производство на предаване или програма. 

10. "Д опъ лнителни инф ормац иони услуги" са инф ормац ионни услуги, 
разпространявани в честотния канал на основната програма на радио- или телевизионен 
оператор, съ дъ рж анието на които не е елемент от основната програма. 

11. "Р адио- и телетекст" са системи за предаване на инф ормац ионни и 
справочни съ общ ения и реклами чрез буквено- ц иф рови символи и граф ични 
изображ ения, чрез спец иален сигнал, включен в съ става на програмния радио или 
телевизионен сигнал. 

12. "Р еклама" е всяко публично съ общ ение, включено в програмата на радио- 
или телевизионен оператор, въ в връ зка с тъ рговия, работа, занаят или проф есия, имащ о 
за ц ел да насъ рчи продаж бата, покупката или наемането на стока или услуга, 
включително на недвиж има собственост, да съ действа за популяризирането на кауза или 
идея или да предизвика друг еф ект, ж елан от рекламиращ ия.  З а това съ общ ение на 
рекламодателя е предоставено време в програмата срещ у заплащ ане или друго подобно 
въ знаграж дение. Този вид публично съ общ ение не включва телевизионния пазар: 

а) "скрита реклама" е представяне чрез аудио- или визуални средства на стоки, 
услуги или на името, марки и дейността на производител на стоки и услуги в 
предавания, които не са предназначени за рекламиране, и което представяне мож е да 
въ веде в заблуж дение аудиторията; 

б) “автореклама” е всяко публично съ общ ение на самите радио- и телевизионни 
оператори въ в връ зка съ с собствената им програма и предавания или предлагани от тях 
стоки или допъ лнителни услуги; 
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в) "средства за подсъ знателни внуш ения в рекламата" са индиректни спец иф ични 
(включително и технически) методи за рекламиране, които не са обозначени като 
реклама и не се разпознават от аудиторията, като: използване на двадесет и пети кадъ р, 
излъ чване на инф развук и други подобни.  Тези средства ф ормират подсъ знателна 
психическа реакц ия и нагласа в аудиторията къ м рекламираните стоки, услуги и т.н.
  

1. "Р адио- и телевизионен пазар" е всяко пряко предлож ение къ м аудиторията, 
излъ чено с ц ел продаж бата или доставянето на стоки и услуги, включително имоти, 
права и задъ лж ения, срещ у заплащ ане; 

2. “Виртуална реклама” е включване на допъ лнително визуално рекламно 
послание при препредаване на пъ рвоначалния телевизионен сигнал чрез използването на 
ц иф рова технология.  

3. "Спонсорство" е всеки принос на ф изическо и юридическо лиц е, което не 
участва в радио- и/или телевизионна дейност или в производство на аудио- и аудио-
визуални произведения, къ м директно или индиректно ф инансиране на радио- и 
телевизионни програми с ц ел популяризиране в общ еството на неговото име, тъ рговска 
марка, репутац ия, дейност или продукц ия. 

4. "Бъ лгарски аудио и аудио-визуални произведения" са произведения, 
съ здадени или реализирани изключително или в съ друж ие от бъ лгарски граж дани, 
съ здадени на основата на произведения от бъ лгарски граж дани.  З а бъ лгарски се считат 
и произведения, съ здадени въ з основа на двустранни договори меж ду бъ лгарски и чуж ди 
продуц енти, при условие че бъ лгарските продуц енти имат преобладаващ о ф инансово 
участие в общ ите разходи на продукц ията и тази продукц ия се ръ ководи от един или 
няколко бъ лгарски продуц енти. 

5. "Е вропейски произведения" са: 
а) произведения, произхож дащ и от дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, 

съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а, чието местож ителство е в такава дъ рж ава 
или в дъ рж ава, която не е членка на Е вропейския съ юз, но е страна по Е вропейската 
конвенц ия за трансгранична телевизия, ако произведението отговаря на поне едно от 
следните изисквания: 

a.   продуц ентъ т му да е установен в някоя от горепосочените дъ рж ави; 
b. съ здаването му да се наблюдава и ф актически контролира от продуц ент, 

установен в някоя от тези дъ рж ави; 
c.   делъ т на продуц ентите от такава дъ рж ава в общ ите производствени разходи 

да е преобладаващ  и копродукц ията да не се контролира от един или повече продуц енти, 
установени извъ н тези дъ рж ави; 

б) произведения, произхож дащ и от Р епублика Бъ лгария или от друга европейска 
дъ рж ава, която не е членка на Е вропейския съ юз, но е страна по Е вропейската 
конвенц ия за трансгранична телевизия, ако произведения, произхож дащ и от дъ рж ави - 
членки на Е вропейския съ юз, не са обект на дискриминац ионни мерки в тази дъ рж ава, 
съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а, чието местож ителство е в такава дъ рж ава 
или в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, при условие, че отговарят поне на едно от 
изискванията, излож ени в буква "а"; 

в) произведения, произхож дащ и от европейска дъ рж ава, която не е членка на 
Е вропейския съ юз, нито е страна по Е вропейската конвенц ия за трансгранична 
телевизия, ако произведения, произхож дащ и от дъ рж ави - членки на Е вропейския съ юз, 
не са обект на дискриминац ионни мерки в тази дъ рж ава, съ здадени изключително от или 
в копродукц ия с продуц енти, установени в една или повече дъ рж ави - членки на 
Е вропейския съ юз, с които Е вропейският съ юз има сключени споразумения в областта 
на аудиовизията, ако тези произведения са съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а 
с местож ителство в една или повече европейски дъ рж ави; 
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г) произведения, които, без да влизат в прилож ното поле на буква "а", са 
съ здадени в рамките на двустранни договори за копродукц ия, сключени меж ду дъ рж ави 
- членки на Е вропейския съ юз, и други дъ рж ави, ако копродуц енти от Е вропейския съ юз 
покриват преобладаващ ата част от общ ите разходи на продукц ията и тази продукц ия не 
се контролира от един или повече продуц енти,  установени извъ н територията на 
Е вропейския съ юз; 

д) произведения, които, без да влизат в прилож ното поле на букви "а" и "г", са 
съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а с местож ителство в една или повече 
дъ рж ави - членки на Е вропейския съ юз, но само до степен, съ ответстващ а на дела на 
копродуц ента от Е вропейския съ юз в общ ите производствени разходи. 

1. "Съ битие от голям общ ествен интерес" е съ битие съ с соц иален, политически, 
икономически, спортен или развлекателен характер, което засяга интересите на 
преобладаващ ата част от аудиторията и не е включено в списъ ка по чл. 18, ал. 1, т.1. 

2. "Изключително право" е правото за отразяване на съ битие, придобито срещ у 
заплащ ане само от един радио- или телевизионен оператор. 

3. "Р азпространение" е пъ рвоначалното предаване или излъ чване, независимо с 
какви далекосъ общ ителни средства, на радио- или телевизионна програма, 
предназначена за приемане от слуш атели или зрители. То включва и обмена 
(препредаването) на програми меж ду оператори, за да бъ дат приети от аудиторията. То 
не включва съ общ ителни услуги за индивидуално ползване. 

4. "П репредаване" е извъ рш ването на едновременно и непроменено приемане и 
предаване, независимо от използваните технически средства, изц яло и без никакви 
изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, 
разпространявани за приемане от ш ироката аудитория. 

5. "Интерактивност" е съ вкупност от средства и методи за осъ щ ествяване на 
индивидуална обратна връ зка на потребителите на радио- или телевизионни програми 
къ м съ ответния оператор на програма. 

6. "Ц иф рови технологии" са технологии, прилагащ и ц иф рови ф ормати на 
електрическите сигнали за звука и картината, и чрез които се подобрява качеството на 
представяне на инф ормац ионното съ дъ рж ание при обработката, съ хранението, 
разпространението и приемането му и чрез компресия на такива сигнали се съ здават 
условия за повиш аване на иф ормац ионния капац итет на честотните предавателни 
канали. 

7. “Свободни радиочестоти” са радиочестоти от радиочестотния спектъ р за 
граж дански нуж ди, предназначен за радио- и телевизионно радиоразпръ скване в 
съ ответствие с Нац ионалния план за разпределение на радиочестотния спектъ р, които не 
са предоставени или се ползват без правно основание в съ ответствие с разпоредбите на 
З акона за далекосъ общ енията и настоящ ия закон. 

8. “Л ичен ж ивот” е ж ивотъ т на човек в семеен, здравен и сексуален аспект. 
9. “П ублична личност” е лиц е, което осъ щ ествява правомощ ия на дъ рж авен или 

общ ински орган, заема общ ествен пост, упраж нява проф есия с публична известност или 
значимост. 

10. П раво на “К ратъ к репортаж ” е правото на съ здаване на инф ормац ионен 
материал с продъ лж ителност до 90 секунди, излъ чен еднократно, след приключване на 
съ битието еднократно, в рамките на новинарска емисия, при задъ лж ително обявяване и 
обозначаване на източника на инф ормац ия.   

11. “Р адио- и телевизионни оператори под юрисдикц ията на Р епублика 
Бъ лгария” по смисъ ла на чл. 4, ал. 1 са: 

а) оператори, установени в Р епублика Бъ лгария, ако: 
а.  седалищ ето на оператора е в Р епублика Бъ лгария и реш енията по програмните 

схеми се взимат в Р епублика Бъ лгария; 



39 

b. седалищ ето на оператора е в Р епублика Бъ лгария и реш енията по 
програмните схеми се взимат в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, или в дъ рж ава - 
страна по Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия, или трета страна, но 
значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, е в 
Р епублика Бъ лгария; 

c. седалищ ето на оператора е в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, или в 
дъ рж ава - страна по Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия, или трета 
страна и реш енията по програмните схеми се взимат в Р епублика Бъ лгария, но 
значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, е в 
Р епублика Бъ лгария; 

d. седалищ ето на оператора е в Р епублика Бъ лгария и значителна част от 
персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, работи както в Р епублика 
Бъ лгария, така и в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, или в дъ рж ава - страна по 
Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия, или трета страна; 

e. операторъ т за пъ рви пъ т е започнал да разпространява програмата си в 
Р епублика Бъ лгария в съ ответствие съ с законодателството на Р епублика Бъ лгария и 
значителна част от икономическата му дейност е в Р епублика Бъ лгария, в случаите, 
когато значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, не 
работи нито в Р епублика Бъ лгария, нито в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, нито в 
дъ рж ава - страна по Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия; 

б) оператори, за които разпоредбите по буква "а" не са прилож ими и не са под 
юрисдикц ията на дъ рж ава - членка на Е вропейския съ юз, или на дъ рж ава - страна по 
Е вропейската конвенц ия за трансгранична телевизия, ако: 

a.   използват честота, дадена от Р епублика Бъ лгария; 
b.   независимо че не използват честота, дадена от Р епублика Бъ лгария, използват 

спъ тникови въ змож ности, които принадлеж ат на Р епублика Бъ лгария; 
c.   независимо че не използват нито честота, дадена от Р епублика Бъ лгария, нито 

спъ тникови въ змож ности, които принадлеж ат на Р епублика Бъ лгария, използват връ зка 
къ м спъ тник от територията на Р епублика Бъ лгария. 

1. "Въ нш ен продуц ент" е продуц ент, регистриран по Тъ рговския закон, 
организац ионно и икономически независим от който и да е радио- и телевизионен 
оператор в дейността си, за когото са спазени следните изисквания: 

а) не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от 
имущ еството му; 

б) радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лиц е или на дял 
от имущ еството му; 

в) не предоставя на един и съ щ и оператор, включително и чрез конкурс, 
едновременно повече от две въ нш ни продукц ии. 

29. "Oграничена част от населението" e не повече от 30% от ц ялото население на 
Р епублика Бъ лгария. 

30. "Системно" е извъ рш ване на наруш ение на разпоредбите на един раздел от 
този закон три или повече пъ ти.  

31. “Съ щ ествен интерес” е налиц е винаги, когато лиц ата по чл. 25, ал. 1, както и 
лиц а, с които всяко от тях е икономически свъ рзано: 

а) кандидатстват или притеж ават лиц ензия за радио- и телевизионна дейност или 
удостоверение за регистрац ия; 

б) бъ дат избрани или назначени в управителни или надзорни органи на 
организац ии, извъ рш ващ и дейност в областта на радиото, телевизията, 
далекосъ общ енията или рекламата; 

32. “Д омакинство” са две или повече лиц а, които ж ивеят заедно в едно ж илищ е 
или в част от ж илищ е; имат общ  бюдж ет, независимо от това, че някои от тях мож е да 
нямат родствени връ зки помеж ду си. Д омакинство е и едно лиц е, което ж ивее в 
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самостоятелно ж илищ е, в стая или в част от нея къ м дадено ж илищ е, ж ивее на 
самостоятелен бюдж ет по отнош ение на разходите за задоволяване на своите 
потребности. 

33. “П орнограф ия” е подробно аудио и/или аудио-визуално представяне на голо 
тяло или сексуално поведение от всеки вид, реално или симулирано, което е лиш ено от 
худож ествена стойност, ц ели да предизвика сексуално въ збуда у зрителя или слуш ателя, 
често обезличава човека, свеж дайки го до неговото тяло или отъ ж дествява често 
сексуалното поведение съ с сила или насилие.  

34. “Местен радиооператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и използва 
далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен радиосигнал, на едно 
населено място и излъ чва собствена програма. 

35. “Р егионален радиооператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и 
използва далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен радиосигнал, на 
една или няколко съ седни области и излъ чва собствена програма. 

36. “Нац ионален радиооператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и 
използва далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен радиосигнал, на 
поне 85% от територията на страната и излъ чва собствена програма. 

37. “Местен телевизионен оператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и 
използва далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен телевизионен 
сигнал, на едно населено място и излъ чва собствена програма. 

38. “Р егионален телевизионен оператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и 
използва далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен телевизионен 
сигнал, на една или няколко съ седни области и излъ чва собствена програма. 

39. “Нац ионален телевизионен оператор” е оператор, който изграж да, поддъ рж а и 
използва далекосъ общ ителна мреж а, осигуряващ а покритие с качествен телевизионен 
сигнал, на поне 85% от територията на страната и излъ чва собствена програма. 

 
 

П Р Е ХО Д Н И И З А К Л Ю Ч ИТ Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И 
 
 § 2. Този закон отменя З акона за радиото и телевизията (Обн., Д В, бр. 138 от 
24.11.1998 г.; Р еш ение № 10 на К онституц ионния съ д на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 
2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 
29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., 
изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) 
 § 3. (1) Издадените по реда на З акона за радиото и телевизията (Обн., Д В, бр. 138 
от 24.11.1998 г.; Р еш ение № 10 на К онституц ионния съ д на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 
2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 
29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., 
изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) лиц ензии и регистрац ии запазват действието си.  
 (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон операторите, чийто 
статут не отговаря на неговите изисквания, са длъ ж ни да се приведат в съ ответствие с 
тях. Нац ионалният съ вет за електронни медии извъ рш ва необходимите промени в 
лиц ензията или регистрац ията им без допъ лнително заплащ ане.  
 (3) Нац ионалният съ вет за електронни медии разреш ава еднократно прехвъ рляне 
на лиц ензиите на общ ествените радио- и телевизионни оператори - субекти на частното 
право, с оглед привеж дането им в съ ответствие с чл. 58 на този закон.  
 (4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон операторите, 
регистрирани до този момент, представят пред Нац ионалния съ вет за електронни медии 
допъ лнителните документите по чл. 120, ал.1, т. 4, 10, 11 и т. 12. 

(5) В 3-месечен срок от датата на конституиране на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии съ щ ият, по служ ебен пъ т, издава удостоверения за регистрац ия на 
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радио- и телевизионните оператори, които притеж ават лиц ензии за осъ щ ествяване на 
радио- или телевизионна дейност чрез кабел или сателит и не са се регистрирали къ м 
този момент по реда на  чл. 120, ал. 1, т. 1-12 и без заплащ ане на пъ рвоначална 
регистрац ионна такса. 

(6) К омисията за регулиране на съ общ енията е длъ ж на да предостави на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии всички сведения и копия от документи, които 
са необходими за извъ рш ване на преминаването на засегнатите оператори от 
лиц ензионен къ м регистрац ионен реж им. 
 § 4 (1) В срок до 30 дни от влизане в сила на този закон, Народното съ брание 
избира, съ ответно П резидентъ т на Р епубликата назначава членовете на Нац ионалния 
съ вет за електронни медии. 
 (2) С конституирането на Нац ионалния съ вет за електронни медии Съ ветъ т за 
електронни медии се закрива и неговите членове се освобож дават. Имущ еството, 
правата и задъ лж енията на Съ вета за електронни медии  преминават къ м Нац ионалния 
съ вет за електронни медии. 
 (3) Съ ставъ т на Нац ионалния съ вет за електронни медии през пъ рвия мандат се 
обновява чрез ж ребий както следва: на втората година от конституирането с по един 
представител от трите квоти, на четвъ ртата година от конституирането с по 1 
представител от квотата на П резидента и на неправителствените организац ии и с двама 
от квотата на Народното съ брание. 
 § 5. В 10-дневен срок от влизането в сила на закона неправителствените 
организац ии внасят в деловодството на Народното съ брание предлож ения за попъ лване 
на квотата си съ гласно чл. 10, ал.1 от този закон.  
 § 6. В срок до 1 месец  от конституирането си Нац ионалният съ вет за електронни 
медии избира членовете на А дминистративните съ вети, членовете на Общ ествените 
програмни съ вети от квотата по чл. 40, ал.1, т.2 и Изпъ лнителните директори на БНР  и 
БНТ. Мандатъ т на управителните съ вети и генералните директори на БНР  и БНТ се 
прекратява с избора на нови органи на БНР  и БНТ.   
 § 7. Нац ионалният съ вет за електронни медии и К омисията за регулиране на 
съ общ енията довъ рш ват работата по изготвяне на стратегията по чл. 8, ал. 3 от З акона за 
радиото и телевизията (Обн., Д В, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Р еш ение № 10 на 
К онституц ионния съ д на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 
14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 
9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 
9.08.2002 г.).  
  § 8. В срок до 3 месец а от конституирането си Нац ионалният съ вет за електронни 
медии утвъ рж дава списъ ка по чл. 55.  
 § 9. Д оговорите за излъ чване на радио- и телевизионен пазар, сключени от БНР  и 
БНТ при действието на З акона за радиото и телевизията (Обн., Д В, бр. 138 от 24.11.1998 
г.; Р еш ение № 10 на К онституц ионния съ д на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; 
изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., 
бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 
77 от 9.08.2002 г.) се прекратяват по силата на този закон в срок от 2 месец а от влизането 
му в сила, като страните по тях не си дъ лж ат обезщ етение или неустойка. 
  § 10. (1) Висящ ите конкурсни проц едури за издаване на лиц ензия за изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а и за телевизионно- и 
радиоразпръ скване с нац ионално покритие, открити по реда на З акона за 
далекосъ общ енията (Обн., Д В, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила 
от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 
4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. 
и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 
5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и З акона за радиото и 
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телевизията (Обн., Д В, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Р еш ение № 10 на К онституц ионния съ д 
на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 
15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 
29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) се прекратяват. 
Нови конкурси за нац ионални радио- и телевизионни оператори се откриват по реда на 
този закон, след приемането от Народното съ брание на Стратегия за развитие на радио- 
и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръ скване и в съ ответствие с нея.  
 (2) Висящ ите конкурсни проц едури за издаване на лиц ензия за изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а и за телевизионно- и 
радиоразпръ скване с местно и регионално покритие, открити по реда на З акона за 
далекосъ общ енията (Обн., Д В, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила 
от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 
4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. 
и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 
5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и З акона за радиото и 
телевизията (Обн., Д В, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Р еш ение № 10 на К онституц ионния съ д 
на Р Б от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 
15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 
29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.)  се ф инализират по 
реда на този закон, като лиц ата, притеж аващ и лиц ензии на отпаднало правно основание, 
продъ лж ават да осъ щ ествяват дейността си в съ ответствие с този закон до приключване 
на конкурсните проц едури.  
 § 11. (1) Л иц ата, получили индивидуални лиц ензии по реда на § 14 и ползващ и 
права по § 16 от З акона за далекосъ общ енията (Обн., Д В, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 
26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., 
изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в 
сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 
29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.), 
които са осъ щ ествявали и осъ щ ествяват далекосъ общ ителна дейност чрез изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за наземно радиоразпръ скване в 
населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лиц ензии, могат да 
продъ лж ат или въ зобновят дейността си до откриването на проц едури за провеж дане на 
конкурси по реда на този закон в съ ответните населени места, но не по-къ сно от 31 
декември 2004г. 
 (2) Л иц ата, които са осъ щ ествявали и осъ щ ествяват далекосъ общ ителна дейност 
чрез изграж дане, поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за наземно 
радиоразпръ скване след влизане в сила на З акона за далекосъ общ енията (Обн., Д В, бр. 
93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 
4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 
г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., 
бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 
30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и са подали заявления за издаване на лиц ензии до 
влизане в сила на З акона за изменение и допъ лнение на З акона за далекосъ общ енията 
(обн. Д В, бр.112 от 2001 г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за 
издаване на лиц ензии, могат да продъ лж ат или въ зобновят дейността си до откриването 
на проц едури за провеж дане на конкурси по реда на този закон в съ ответните населени 
места, но не по-къ сно от 31 декември 2004г. 
 (3) Л иц ата по ал.1 и 2 се регистрират от К омисията за регулиране на съ общ енията 
след допъ лване на подадените заявления с документи, удостоверяващ и момента на 
започване на дейността, заплатени такси на основание чл. 116 от З акона за 
далекосъ общ енията и глоба или имущ ествена санкц ия, налож ена по реда на З акона за 
далекосъ общ енията.  
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 (4) Л иц ата по ал.1 и ал.2, регистрирани от К омисията за регулиране на 
съ общ енията, осъ щ ествяват радио- и телевизионна дейност в съ ответствие с този закон.  
 (5) Л иц ата по ал. 1 и ал. 2 и заплащ ат годиш на такса за ползване на ограничен 
честотен ресурс – радиочестотен спектъ р при условията на чл. 116 от З акона за 
далекосъ общ енията, в размер, определен в Тариф ата за таксите, които се съ бират от 
К омисията за регулиране на съ общ енията по чл. 118, ал.1 от З акона за 
далекосъ общ енията. 
 (6) Л иц ата по ал. 1 и ал. 2 подават документи за регистрац ия в К омисията за 
регулиране на съ общ енията в едномесечен срок от влизане в сила на този закон. 

(7) К омисията за регулиране на съ общ енията издава удостоверения на лиц ата по 
ал. 1 и ал. 2 след необходимата проц едура за координац ия по електромагнитна 
съ вместимост с въ здуш ните радиослуж би в едномесечен срок от подаване на 
документите по ал. 6.  

(8) К омисията за регулиране на съ общ енията мож е да измени параметрите на 
предавателите, включително честотата и точката на излъ чване на лиц ата по ал. 1 и ал. 2, 
в резултат на проц едурата по ал. 7.  
 § 12. В срок до 6 месец а от влизането на този закон в сила Министерски съ вет 
приема наредба на основание чл. 56.  
 § 13. В срок до 2 месец а от влизането на този закон в сила Министерски съ вет 
приема тариф ата по чл. 138, ал. 1.   
 § 14. Р азпоредбата на чл. 53 влиза в сила от 01.01.2004 г. 
 
 
 
 
 

Мотиви  
 

к ъ м З а к о н  з а  р а д ио т о  и т е л е виз ия т а  
 

Д ействащ ият З акон за радиото и телевизията не съ здава необходимите 
предпоставки за ускорено преобразуване на БНР  и БНТ в общ ествени медии. В проц еса на 
практическото прилагане на З Р Т се проявиха редиц а негови слабости, които не бяха 
преодолени, въ преки многократните му изменения и допъ лнения. Необходим е нов закон, 
който да бъ де в по-пъ лно съ ответствие съ с съ временните принц ипи и модели на медийна 
регулац ия в Е вропа, а така съ щ о и по-адекватно да отразява реалните потребности на 
динамично променящ ата се медийна среда в Бъ лгария. Внасянето на изц яло нов закон е 
израз на политическа последователност и коректно изпъ лнение на поети ангаж именти от 
управляващ ото мнозинство ощ е в началото на мандата на тридесет и деветото Народно 
съ брание.  

П редлож еният проект на З акон за радиото и телевизията за пъ рви пъ т след 
съ здаването на К онституц ията през лятото на 1991 година Бъ лгария прави своята 
най-значима крачка за съ здаването на плуралистична медийна среда и за гарантиране 
независимостта на общ ествените радио и телевизия. Това е пъ рвият законопроект, който 
се изготвя при условията на 3-месечна интензивна общ ествена дискусия и съ дъ рж а 
предлож енията на представителите на граж данския сектор и медийната гилдия. 

В логиката на предлож ения проект за закон е залож ено европейското разбиране за 
развитие на радио- и телевизионната дейност и за ясно идентиф иц иране на нейните 
субекти. Основна характеристика на електронното медийно пространство както в 
дъ рж авите от Е вропейския съ юз, така вече и у нас, е наличието на т. н. "дуалистичен 
модел". Е диният стъ лб на този модел са общ ествените електронни медии, а другият -



44 

тъ рговските, като само тяхното съ вместно съ щ ествуване отговаря в най-голяма степен на 
нуж дите на демократичното граж данско общ ество. 

Изведен е до край принц ипъ т "обслуж ване на едно гиш е", като проц едурите по 
лиц ензиране и регистриране са максимално изчистени и ясни, протичат при оптимална 
координац ия и ясно разграничени правомощ ия меж ду НСЕ М и К Р С. З апазен е 
принц ипъ т на единната регулац ия и са прец изирани механизмите за осъ щ ествяване на 
надзора за спазването на основните принц ипи на радио- и телевизионна дейност с оглед 
защ ита на общ ествения интерес. З а пъ рви пъ т в съ става на Нац ионалния съ вет за 
електронни медии е включена квота и на неправителствените организац ии. 

С въ веж дането на нови правомощ ия на независимия, мандатен орган, 
осъ щ ествяващ  надзор въ рху дейността на радио- и телевизионните оператори, се ц ели 
гарантирането на нормалното ф ункц иониране на медийния сектор по справедлив и 
плуралистичен начин с дъ лж имото зачитане на редакторската свобода и независимост 
на радио- и телевизионните организац ии. НСЕ М няма право да се меси в 
редакц ионната независимост на БНР  и БНТ, тъ й като не разполага с подобни 
правомощ ия. 

Р еш енията и становищ ата на НСЕ М задъ лж ително са мотивирани. П о този начин 
се избягва приемането на реш ения, които биха били повлияни от политически и 
икономически интереси, като се гарантира институц ионалната независимост на 
органа. 

Мандатъ т на членовете на органа е 6-годиш ен, като подмяната на съ става се 
осъ щ ествява на ротац ионен принц ип, което гарантира неговата независимост от 
Народното съ брание и П резидента, участващ и наред с неправителствените 
организац ии въ в ф ормирането му. П остигнато е "разминаване" меж ду смяната на 
политическата власт при провеж дането на парламентарни или президентски избори с 
попъ лване съ става на регулатора. 

Обръ щ а се особено внимание на детско-юнош еската слуш ателска и зрителска 
аудитория, като се въ веж дат норми за спец иалната им закрила. В правомощ ията на 
Нац ионалния съ вет за електронни медии е включено задъ лж ение за изработването на 
спец иална сигнализац ия за обозначаване на предавания, които биха могли да увредят 
психическото, ф изическото или моралното здраве на малолетните и непъ лнолетните. 

З аконопроектъ т гарантира редакц ионната и организац ионна независимост на 
БНР  и БНТ чрез постигането на въ треш ен баланс в управлението им. Те не се отчитат 
за дейността си пред НСЕ М. Съ с зало ж еното  в  проекта  за закон избиране  на 
членовете  на  административните съ вети и изпъ лнителните директори на двете медии 
от Нац ионалния съ вет за електронни медии, както и с предоставянето на повече 
правомощ ия на административните съ вети и изпъ лнителните директори се заличава 
съ щ ествуващ ото несъ ответствие меж ду права и отговорности и се съ здават реални 
предпоставки за взаимен контрол и баланс меж ду органите на управление. Г аранц ия за 
това е ф актъ т, че Изпъ лнителният директор, А дминистративният съ вет и половината 
от съ става на Общ ествения програмен съ вет се избират от НСЕ М. Има "разделение" 
на властите и взаимно "въ здъ рж ане" от намеса в чуж ди правомощ ия. 

У довлетворени са исканията на проф есионалната общ ност за ф ормиране 
съ става на Общ ествените програмни съ вети на БНР  и БНТ с участието в тях на 
изявени творц и и спец иалисти от областта на науката, културата, изкуството и 
медиите, които са длъ ж ни да се ръ ководят в дейността си от интересите на 
общ еството в качеството си на негови представители. Р едакц ионната независимост на 
БНР  и БНТ е гарантирана чрез съ става на този орган и проц едурата за избор на неговите 
членове. 

З аконопроектъ т като ц яло, и в частност съ здаването на общ ествени програмни 
съ вети, ц ели ускоряване на проц еса на превръ щ ане на БНР  и БНТ в общ ествени 
оператори чрез ограничаване на въ змож ностите за пряка намеса на дъ рж авната власт 
и засилване на граж данския контрол въ рху тях. Общ ествените програмни съ вети са 
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отговор на общ ественото и това на проф есионалната гилдия очакване за разш ирена 
представителност на граж данския сектор при съ здаването на програмния продукт на 
двете медии. Начинъ т на конституиране на съ вета и броят на неговите членове дават 
въ змож ност за гарантиране в много по-голяма степен на общ ествената съ щ ност на 
БНР  и БНТ. 

Истинската, независимост на БНР  и БНТ от политическа и икономическа 
намеса е ф ункц ия на тяхната реална ф инансова самостоятелност, поради което 
предлаганият законопроект въ веж да механизма на смесено ф инансиране на 
нац ионалните общ ествени медии. 

З аконопроектъ т предвиж да Нац ионалния съ вет за електронни медии да наследи 
изц яло в прец изиран вид ф ункц иите на СЕ М по отнош ение на лиц ензирането и 
регулац ията на медийния сектор. 

П риемането на този законопроект щ е гарантира защ итата както на ж урналистите и 
творческите работниц и при осъ щ ествяване на тяхната дейност, така и на свободата на 
словото в електронните медии като висш а ц енност на демократичното граж данско 
общ ество. 

 
 

 
 

3.02.2003 г. 
Вн о с ит е л и: М ил е н а  М ил о т ин о ва , Е ме л  Е т е м, 
Д ил я н а  Г р о з д а н о ва , Ю л ия н а  Д о н ч е ва , К е ма л  Е ю п  

  
 
 
 


