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ВХ.№ 354-01-73/22.07.2003 г.							Проект!




ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА


В Преходните и заключителни разпоредби се създава Параграф  единствен със следното съдържание:
§ 1.(1)  Лицата, които осъществяват  или са осъществявали радио и телевизионна дейност чрез  наземно радиоразпръскване по реда на § 14 и 
§ 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за далекосъобщенията (ДВ.бр.93/1998, изм.бр.26/1999, БР.10/2000, бр.64/2000, бр.34/2001, бр.42/2001, бр.96/2002, бр.120/2002),  могат  да продължат или възобновят дейността си до окончателното приключване на обявени от Съвета за електронни медии конкурси за предоставяне на лицензии за радиотелевизионна дейност за съответните населени места по реда на този закон;
(2) Лицата, които осъществяват  или са осъществявали радио и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване и притежават индивидуална далекосъобщителна лицензия  за наземно радиоразпръскване на отпаднало правно основание, могат да продължат или възобновят дейността си до окончателното приключване на конкурсните процедури с влезли в сила лицензии за съответните населени места. Висящите конкурсни процедури се завършват съгласно решенията и указанията на Върховния административен съд.
(3) Лицата, които осъществяват  или са осъществявали радио и телевизионна дейност чрез  наземно радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (ДВ.бр.93/1998, изм.бр.26/1999, БР.10/2000, бр.64/2000, бр.34/2001, бр.42/2001, бр.96/2002, бр.120/2002) и са подали заявления за издаване на индивидуални далекосъобщителни лицензии за населени места, в които не са проведени конкурси,  могат да продължат или възобновят дейността си до окончателното приключване на обявени от Съвета за електронни медии конкурси за предоставяне на лицензии за радио- и телевизионна дейност за съответните населени места по реда на този закон;
(4) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 са длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии  и Комисия за регулиране на съобщенията необходимата информация съгласно изискванията на Закона за далекосъобщенията и Закона за радио и телевизия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване. Техническите условия за излъчване се определят от Комисия за регулиране на съобщенията за всяко населено място;
(5) В едномесечен срок след приемане на този закон, лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 са длъжни да внесат необходимите лицензионни такси за времето на осъществяване на радио- и телевизионната дейност и ползването на ограничения честотен ресурс;
(6) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал.4 и ал.5 Съвета за електронни медии  издава на лицата по ал.1, ал.2 и ал.3 временни лицензии за радио- и телевизионна дейност, а Комисия за регулиране на съобщенията  временни далекосъобщителни лицензии за наземно радиоразпръскване;
(7) В срок до 31.12.2003 г. Съвета за електронни медии обявява конкурси за предоставяне на лицензии за радио-и  телевизионна дейност за населените места по ал.1 и ал.3.


							
		
М О Т И В И


Понастоящем в електронния медиен пазарен сектор се създаде остър конфликт от преустановяването на дейността на радио- и телевизионни оператори, осъществяващи разпространение чрез наземно радиоразпръскване. Действащите по реда на  § 14 и § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията оператори са с изтичащ срок на лицензиите си, което налага законово уреждане на продължение на лицензиите до провеждане на нови конкурси от Съвета за електронни медии. Съществуват и висящи конкурсни процедури във връзка с решение на Върховния административен съд, които е необходимо да се завършат, без да се блокира използването на ограничения радиочестотен ресурс. Проблем представляват и необявените конкурси за населени места, за които има подадени заявления за лицензиране  на радиотелевизионна дейност. С настоящия законопроект се цели законово уреждане на дейността на операторите от посочените по-горе три групи до провеждане от страна на Съвета за електронни медии на нови конкурси за съответните населени места. Настоящият законопроект съвместно със Стратегията за развитие на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване цели урегулиране на електронния медиен пазар, както и възможност за безконфликтно “отпушване” на лицензионния процес в тази област.
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