РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



Проект!



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)





	Параграф първи. В член 86 се правят следните изменения:

Ал. 1, т. 1. думите: “и 4 минути на час” отпадат.

Ал. 1, т. 5 отпада.









М О Т И В И
 към ЗИ на Закона за радиото и телевизията


	Съгласно настоящата действуваща редакция на Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/ -  чл. 86, ал. 1 т. 1 и 4., БНТ има ограничение за излъчване на реклама до 15 минути на денонощие и 4 минути на час. Освен това, съгласно общия обем на рекламното време на денонощие в часовия пояс 19:00 – 22:00 ч. (“прайм тайм”). Това е най-гледаното време от програмата на БНТ – Канал 1. Действащото от години ограничение води до няколко  негативни последици за Националната телевизия, а именно:

	Ограничаване на възможността БНТ да реагира достатъчно гъвкаво в условията на силно конкурентна среда.


	Намаляване на възможността БНТ максимално да използва законовите предпоставки за допълване (чрез продажбата на рекламно време) на отпуснатата държавна субсидия, част от която се разходва за създаването на по-атрактивни предавания в програмата на БНТ, чрез които се оптимизира обществената функция на националната медия.


Имайки предвид факта, че съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 4 от ЗРТ търговските телевизионни оператори имат право да използват дванадесет минути рекламно време на час, предлагаме да се внесе за разглеждане законопроект за промяна на ЗРТ  и по-конкретно чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 4, с който да бъде премахнато ограничението от една трета от общия обем на рекламното време за денонощието за часовия пояс от 19:00 до 22:00 часа. По този начин ще бъде запазено ограничението на общия обем рекламно време за БНТ, а единствено ще бъде премахнато ограничението за най-гледания часови пояс на програмата на БНТ (т.нар. “прайм тайм”). Вярваме, че такава промяна на ЗРТ ще бъде силно подкрепено както от страна на БНТ, така и от всички големи директни нейни рекламодатели (“Р&G”, Юни Ливър, Кока-Кола, “ДЗИ”, “Карлсберг”, “Синергон Холдинг”, “Дерони” и др.)

Убедени сме, че премахването на посоченото ограничение ще даде възможност на БНТ максимално да усвои планираните за обществената национална медия рекламни бюджети, които за момента остават неизразходвани от рекламодателите, къй като те не се пренасочват към други телевизионни оператори и медии. От това губи както БНТ, така и държавата, тъй като върху постъпленията от реклама БНТ заплаща съответните дължими данъци.

В непрекъснатия си стремеж Българска Национална Телевизия да доразвива и усъвършенства водената от нея рекламна политика и съобразявайки се с промените на пазара и конкурентните условия, считаме, че така предложената промяна на ЗРТ ще съдействува за развитие на тази тенденция.
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