ПРОЕКТ


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Обн. ДВ. бр.138 от 24Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.60 от 2Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр. 112 от 29 Декември 2001г., 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., изм. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. Бр10 от 30 Януари 2007г., изм. ДВ. Бр41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г. изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2010г.


§1. В чл.24 ал.1 цифрата „9" се заменя с „5", цифрата „5" се заменя с „3" и цифрата „4" се заменя с „2".
§2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 думите „всяка квота" се заменят с „квотата на Народното събрание и през 3 години от квотата на президента."
2.	Алинея 2 изменя така:
„(2) ) Едно лице не може да бъде член на Съвета за електронни медии повече от два мандата. Мандатите не могат да бъдат последователни."


Преходни и заключителни разпоредби
§3. Мандатът на член от Съвета за електронни медии, който е втори последователен, се прекратява от деня на влизане в сила на този закон.
§4. След изтичане на две години съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.
§5. В 10-дневен срок от влизане в сила на закона се прекратява чрез жребий мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на  Президента. При последващо назначаване на член от Съвета, той се назначава при спазване на принципа на обновяване съгласно чл.29 ал. 1.
§6. Този закон влиза в сила от  деня на обнародването му в "Държавен вестник".




Вносител: Силвия Хубенова и група н.п.


Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Радиото и Телевизията


В условията на финансова и икономическа криза е необходимо да бъдат взети мерки за оптимизация на работата на всички структури, разполагащи с бюджетни средства. Тази добра практика бе възприета от органите на законодателната и изпълнителната власт, но също така следва да бъде приложена и за регулаторните органи, към които Народното Събрание има отношение. Според вносителите оптималният брой членове на Съвета за електронни медии/СЕМ/ следва да бъде не повече от 5 (пет) члена, като трима се избират от Народното Събрание, а двама се назначават от президента.

Оптимизирането на състава на Съвета за електронни медии ще реализира съществени икономии в републиканския бюджет. Това би освободило финансов ресурс от бюджета на регулатора, който да бъде пренасочен за издръжка на регионалните центрове или за системата за интегриран цифров мониторинг. По време на обсъждането на Бюджет 2010 от представителите на СЕМ бе изразено безпокойството, че финансовите средства, определени за регулатора, няма да бъдат достатъчни за поддръжката на тези сегменти. Ето защо едно евентуално пренасочване на средства би подпомогнало тези първостепенни дейности на регулатора.

В допълнение към гореизложеното по-малкият брой членове ще повиши гъвкавостта, бързината и ефективността при вземането на решения от регулаторния орган. Както сочи обществената оценка на работата на СЕМ, в този си количествен състав регулаторът не съумява да съобрази обществения интерес при взимането на решения.

Същевременно, намаляването на състава на СЕМ не изменя принципите, вложени в него. Количественото съотношение между представителите, избирани от Народното Събрание и Президента е запазено, като от двете квоти отпадат еднакъв брой представители. По този начин се продължава традицията за взаимен контрол между двете институции. До сега действащият единен срок за ротация на двете квоти е невъзможно да гарантира принципа, залегнал в модела едно парламентарно мнозинство или един президент да налага мнозинство в СЕМ, избирайки всички членове от квотата си. Този принцип е невъзможен при наличието на две институции с различен по дължина мандат. Чрез предложената промяна на ротационния период за президентската квота от две на три години се постигат целите на принципа и в президентската квота.

Въвеждането на изискване едно лице да не може да е член на Съвета за електронни медии повече от два мандата, които не са последователни, ще доразвие заявения в действащия Закон за радио и телевизия принцип на обновяване на състава на регулатора. При сега съществуващата нормативна уредба едно лице може да бъде член на СЕМ в продължение на 12 години, което увеличава риска и би могло да доведе до загуба на стимул за извършване на активни дейности, свързани с въвеждането на иновации в сектора, както и загуба на реална преценка за обществените нагласи. Предлаганото изменение косвено би могло да мотивира членовете на регулаторния орган по-активно и ефективно да осъществяват вменените им функции. От друга страна, това решение води и до намаляване на риска от установяване на корупционни практики. Същевременно, членовете на СЕМ, натрупали опит по време на един мандат, могат пак да бъдат избирани след период, в който те са имали възможност да извършат мониторинг на дейността на регулатора, без да са част от него.

Съкращаването на членове на СЕМ се извършва по горепосочените принципи. С цел запазване принципа на ротация, чрез жребий мандатът на единия член на СЕМ, чиито избор се извършва през 2010г., ще бъде прекратен през 2012г., за да бъде избран нов с мандат до 2016г. Така ще се гарантира, че едно парламентарно мнозинство не може да избира мнозинство в СЕМ. По този начин 41-то НС ще е избрало само двама представители в състава на регулатора. Също така се осигурява и приемственост в регулатора, като към момента на съкращаване на броя на мандатите, ще останат поне трима действащи членове на Съвета за електронни медии.



