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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
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., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 99 от 11.11.2003 г.,
изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., доп., бр. 99 от 9.11.2004 г.)






Параграф единствен. Отменя се § 6 от Преходните и заключителните разпоредби.




Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ............. 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ
към ЗИ на Закона за радиото и телевизията


Според Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, обнародван в ДВ, бр. 77 от 2002 г., Народното събрание трябва да приеме Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване. Според § 6 на същия закон нови конкурсни процедури за придобиване на лиценз за радио- и телевизионна дейност се откриват след приемане на стратегията. Започналите или образувани конкурси и лицензионни процедури до влизането в сила на това изменение се финализират също след приемането на стратегията.
Вече близо две години Народното събрание не приема стратегията, с което запуши лицензионния процес, повлия отрицателно върху развитието на радио- и телевизионната дейност и отне на Съвета за електронни медии едно от най-важните му правомощия. След последните парламентарни избори вече четвърта година в България не е издаден нито един лиценз за радио- и телевизионна дейност.
Нормализирането на ситуацията налага лицензионният процес да бъде възстановен. Това вече трудно може да стане с приемането на стратегията, която напоследък фигурира в дневния ред на парламента, защото от написването й преди две години до днес са се променили много обстоятелства. Ето защо най-бързият път към възобновяването на лицензионния процес е отмяната на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, обнародван в ДВ, бр. 77 от 2002 г.
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