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Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията


(Обн. ДВ. бр. 138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр. 60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр. 79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр. 112 от 29 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г„ доп. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.)



§ 1. В § 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Обн. ДВ 99/2003 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "едномесечен" се заменя с "седеммесечен".
2. В ал. 2 думата "тримесечен" се заменя с "деветмесечен"




мотиви
към проекта на Закон за изменение на 
Закона за радио и телевизия

Настоящите промени в Закона за радио и телевизия предвиждат продължаване с по шест месеца на сроковете, през който две групи оператори трябва да представят необходимата информация на Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета по електронни медии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване, и сроковете, в които са длъжни да внесат дължимите годишни такси за ползване на радиочестотен спектър за времето на осъществяване на радио- и телевизионната дейност.
Първоначалните срокове, въведени с последните изменения и допълнения на Закона за радио и телевизия (обн. ДВ бр. 99/2003 г.) са замислени и приети от законодателя като инструктивни. В противоречие на това разбиране, Комисията по регулиране на съобщенията възприе противоположната практика и обяви тези срокове за преклузивни..
За операторите, работещи по §14 и §16 от Закона за далекосъобщенията не стана ясно, че трябва да подадат документи отново пред КРС, което стана причина КРС да предприеме мерки за преустановяване на тяхната дейност.
Тъй като това безспорно не е била целта на закона, ние предлагаме цитираните срокове по § 2, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби към последните изменения на Закона за радио и телевизия, да бъдат продължени с по 6 месеца за всички оператори, които влизат в приложното им поле. Считаме, че тези промени са необходими за прилагането на закона според първоначалния смисъл на извършените в него промени.
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