
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


									Проект!


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 
(Обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г., изм., бр. 112 от 2001 г., изм. и доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., доп., бр. 99 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 70 от 2006 г., бр. 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 2007 г., доп., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 2009 г., бр. 37 от 2009 г., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 99 от 2009 г., изм. и доп., бр. 12 от 2010 г.)


§ 1. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.”

§ 2. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 16 - 18” се заменят с „чл. 16, 17 и 18”.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За нарушение на разпоредбата на чл. 17а на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.
(5) При повторно нарушение по ал. 4 имуществената санкция е в размер от 40 000 до 60 000 лв.”


					

мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото
и телевизията




Предлаганите промени произтичат от необходимостта за бърз и адекватен отговор на отрицателните обществени реакции, предизвикани от участието на деца в предавания, които поставят въпроса доколко се спазват правата и интересите на децата и как това участие се отразява на нормалното им физическо, психическо и умствено развитие.
Именно участието на деца в телевизионни предавания, особено в т. нар. риалити програми, е станало причина Комитетът за правата на детето към Организацията на обединените нации в свой доклад от октомври 2008 г. изрично да посочи, че участието на деца в такива предавания може да се смята за незаконна намеса в техния личен живот. В тази връзка се препоръчва на държавите - страни по Конвенцията за правата на детето, да регламентират участието на децата в риалити програми, за да се предотврати тази опасност и да се гарантират техните права.
От тази гледна точка е наложително създаването на изрична разпоредба, според която доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Такава е и целта на законопроекта, за да се предотврати всякаква произволна или незаконна намеса в личния живот на децата и да се създадат условия за максимална защита на техните права, интереси и правилно развитие.
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