1
ВХ.№ 354-01-74/23.07.2003 г.							      Проект!



Закон

За изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 

(Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ 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.)

	§1. Създава се нов § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията със следното съдържание:

	“§11. Висящите конкурсни процедури за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие, открити по реда на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр.112 от 2001 г.), се финализират по реда на този закон, като лицата, спечелили конкурсите и притежаващи лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие на отпаднало правно основание, продължават или възобновяват дейността си до приключване на конкурсните процедури в съответните населени места.” 

	§2. Създава се нов § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията със следното съдържание:

	“§12 . (1) Лицата, получили индивидуални лицензии по реда на § 14 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г), срокът на които не е продължен или ползващи права по § 16 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г), които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до приключването на конкурсите в съответните населени места по реда на този закон.
	(2) Лицата, които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г) и са подали заявления за издаване на лицензии до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр.112 от 2001 г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до приключване на процедурите за провеждане на конкурсите в съответните населени места по реда на този закон. 

	§3. Създава се нов § 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията, със следното съдържание:
	
	§ 13. (1) Лицата по § 11 и § 12, ал. 1 и ал. 2, регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията, осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с разпоредбите на този закон.
	(2) Лицата по § 11 и § 12, ал. 1 и ал. 2 заплащат годишна такса за ползване на ограничен честотен ресурс – радиочестотен спектър при условията на чл. 116 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г) в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 118, ал.1 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г).
	

Заключителна разпоредба

	§4. (1) Лицата по § 11, които възобновяват дейността си и лицата по § 12, ал. 1 и ал. 2 подават документи за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.
	(2) Лицата по § 12, ал.1 и 2 се регистрират от Комисията за регулиране на съобщенията след допълване на подадените заявления с документи, удостоверяващи момента на започване на дейността, заплатени такси на основание чл. 116 от Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г),  и глоба или имуществена санкция, наложена по реда на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г),. 
(3) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверения на лицата по ал. 1 след необходимата процедура за координация по електромагнитна съвместимост с въздушните радиослужби в едномесечен срок от подаване на документите по ал. 1. 
(4) Комисията за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и точката на излъчване на лицата по ал. 1, в резултат на процедурата по ал. 3.” 





Мотиви




към  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията


	С предлаганите с настоящият законопроект преходни и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията се цели да се предостави законова “временна търпимост” - до приключване на лицензионните процедури за радио и телевизионните оператори, осъществяващи далекосъобщителна дейност за наземно радиоразпръскване без лиценз или с изтекъл такъв в населените места, където не са провеждане конкурси, както и за операторите, чиито лицензии са отменени от съда, до финализирането на съответните процедури. 
	След приемането от Народното събрание на Стратегия за развитие на радио и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване се дава възможност на Съветът за електронни медии да финализира започнатите и да стартира редица конкурсни процедури за издаване на лицензии за осъществяване радио и телевизионна дейност. Процедурите до окончателното стартиране на дейността на съответния радио или телевизионен оператор, който ще спечели конкурса обаче ще продължат относително дълго време. През този период голяма част от страната ще остане без възможност за достъп до програми на радио и телевизионни оператори.
	Към настоящия момент редица радио и телевизионни оператори осъществяват далекосъобщителна дейност без да имат правно основание или са в процес на съдебни дела. Окончателните решения по тези дела на Върховният административен съд ще бъдат факт и Комисията по регулиране на съобщенията ще бъде принудена да изпълни законоустановените се задължения и да предприеме действия по спиране на дейността на тези оператори.
	С предлаганите промени ще се даде възможност на застрашените оператори да продължат или възобновят дейността си. Междувременно се очаква Съветът за електронни медии да приключи всички процедури по лицензиране, включително и висящите по реда на Закона за радиото и телевизията, в съответствие с въведеното правило за единното лицензиране.
	Предвид обстоятелството, че субекти на предлаганите промени са радио и телевизионните оператори, считаме че и правилното място на тези промени е именно в Закона за радиото и телевизията, а своевременното им приемане от Народното събрание още в рамките на настоящата парламентарна сесия ще постигне в пълна степен така желания и от обществото и от операторите положителен ефект. 
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