РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
(Обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на
Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г.,
бр.
99
и
115
от
2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г. , бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. бр. 12, 47, 97, 99 и
101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от
2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г., Решение № 8 на
Конституционния
съд
от
2013
г.
бр.
91
от
2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от
2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46 и 61 от 2016 г.)
§ 1.
допълнения:

В

чл.

5

се

правят

следните

изменения

и

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинея 3 може временно да не
отношение на програма от друга държава
Европейския съюз, при условие че:

се
-

прилага
членка

по
на

1. програмата открито сериозно и тежко нарушава чл.
17, ал. 2 и 3;
2. за предходен период от една година са установени
най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния
оператор;
3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено
телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените
нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява да
предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;
4.
консултациите с държавата членка, под чиято
юрисдикция попада телевизионният оператор, и с Европейската
комисия не са довели до приемливо уреждане на въпроса в
рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т. 3, и
твърдяното нарушение продължава.”
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5)
Европейската
комисия
се
произнася
по
съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 3 с правото на
Европейския съюз в срок до два месеца след уведомлението по
мб-ИА
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ал. 4, т. 3. При установяване на несъвместимост СЕМ спешно
прекратява мерките по ал. 4, т. 3.
(6) Алинея 4 се прилага независимо от наличието на
основания
за
търсене
на
административнонаказателна,
наказателна или друг вид отговорност, когато за съответните
нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято
юрисдикция попада телевизионният оператор.”
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8 и
се изменят така:
„(7) Алинея 3 може временно да не се прилага по
отношение на определена медийна услуга по заявка от друга
държава - членка на Европейския съюз, когато ограниченията
са:
1. необходими за:
а) опазването на обществения ред, по-специално за
предотвратяване,
разследване,
разкриване
и
съдебно
преследване на престъпления, включително защита на децата и
борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса,
пол, религия или националност и накърняване на човешкото
достойнство на отделни лица;
б) опазването на общественото здраве;
в)
гарантирането
на
обществената
включително на националната сигурност и отбрана;
г)
защитата
инвеститорите;

на

потребителите,

сигурност,

включително

на

2. предприети срещу определена аудио-визуална медийна
услуга по заявка, която накърнява или може сериозно и тежко
да накърни посочените в т. 1 цели;
3. пропорционални на целите по т. 1.
(8) Преди да се приложат ограниченията по ал. 7, т. 1
и без да се нарушават съдебни процедури, включително
предварителни процесуални действия, извършвани в рамките на
следствието, се уведомява:
1. съответната държава членка, под чиято юрисдикция
попада доставчикът на медийната услуга, да предприеме мерки,
тъй като последната не е предприела такива или предприетите
мерки са били недостатъчни;
2. Европейската комисия и държавата членка, под чиято
юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за
намерението си да предприеме мерките по ал. 7.”
4. Създава се ал. 9:
„(9) Условията, предвидени в ал. 8, може в спешни
случаи да не се прилагат. Тези случаи се съобщават в найкратък срок на Европейската комисия и на държавата членка,
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под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга,
като се посочват причините, поради които случаят е спешен.”
§ 2. Член 116и се отменя.
§ 3. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т.
4:
„4. Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои
разпоредби,
установени
в
закони,
подзаконови
и
административни актове на държавите членки, отнасящи се до
предоставянето
на
аудио-визуални
медийни
услуги
(OB, L 95/1 от 15 април 2010 г.).”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ,
бр.
41
от
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от
2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010
г.,
бр.
105
от
2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и
70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015
г.;
Решение
№
2
на
Конституционния
съд
от
2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79
от
2015
г.
и
бр.
50
от
2016 г.) се правят следните изменения:
1. Член 47а се отменя.
2. В чл. 48 ал. 3 се отменя.
§ 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването
му
в „Държавен вестник”.
Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………………
2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)

мб-ИА
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М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията

С
предлаганите
изменения
и
допълнения
се
цели
въвеждане на разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 4 от
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби,
установени в закони, подзаконови и административни актове на
държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, наричана по-нататък „Директива
2010/13/ЕС”.
С
официално
уведомително
писмо
от
Генералния
секретариат на Европейската комисия до министъра на външните
работи се посочва, че е стартирала процедура за нарушение №
2016/2034 относно неправилното транспониране на член 3,
параграфи 2 и 4 от Директива 2010/13/ЕС.
Констатациите на Европейската комисия, направени в
посоченото уведомително писмо, са, че Законът за радиото и
телевизията не транспонира член 3, параграф 2, букви „а-г” от
Директива
2010/13/ЕС,
във
връзка
с
линейните
услуги,
включително изискването нарушенията да бъдат открити, сериозни
и тежки, както процедурите, установени в член 3, параграф 4,
буква „б” и параграф 5 във връзка с нелинейните услуги.
Посочва се също, че в българското законодателство се предвижда
възможността за дерогация от свободата на приемане и предаване
на линейни и нелинейни аудио-визуални медийни услуги, но не се
транспонират съответните процедури.
С настоящия законопроект се въвеждат разпоредбите на
член 3, параграф 2, букви „а-г” и параграф 3 от Директива
2010/13/ЕС чрез изменение и допълнение на чл. 5, ал. 4 от
Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и чрез създаване на нови
ал. 5 и 6 в същата разпоредба.
Разпоредбите регламентират дерогация на принципа,
въведен
в
чл. 5, ал. 3 от действащия закон, по отношение на програма от
друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че:
1. програмата открито сериозно и тежко нарушава чл.
17, ал. 2 и 3 от ЗРТ;
2. за предходен период от една година са установени
най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния
оператор;
3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено
телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените
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нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява
предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

да

4. консултациите с държавата членка, под чиято
юрисдикция
попада
доставчикът
на
медийната
услуга
и
Европейската комисия, не са довели до приемливо уреждане на
въпроса в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т.
3, и твърдяното нарушение продължава.
Член 3, параграф 3 от Директива 2010/13/ЕС се въвежда
с разпоредбата на чл. 5, ал. 6 от законопроекта и предвижда,
че
процедурите,
регламентирани
с
чл.
5,
ал.
4
от
законопроекта,
се
прилагат
независимо
от
наличието
на
основания
за
търсене
на
административнонаказателната,
наказателната или друг вид отговорност, когато такава е
предвидена за съответните нарушения.
Член 3, параграфи 4 и 5 от Директива 2010/13/ЕС се
въвеждат
с
чл. 5, ал. 7 и 8 от законопроекта и регламентират случаите на
дерогация
на
чл. 5, ал. 3, когато се отнасят за медийни услуги по заявка.
Член 5, ал. 7 от законопроекта регламентира случите,
при
които
се
ограничава
свободата
на
приемането
и
препредаването на медийни услуги от друга държава членка, а
ал. 8 на същата разпоредба - регламентира процедура на
задължително уведомяване:
- на съответната държава членка, с цел да предприеме
необходимите мерки, ако такива не са предприети до прилагането
на чл. 5, ал. 7, т. 1, както и
- на Европейската комисия и на държавата членка, под
чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за
намерението да се предприемат мерките по ал. 7.
С оглед на изложеното с § 1 от законопроекта се
въвеждат процедурните изисквания на член 3, параграфи 2, 3, 4
и 5 от Директива 2010/13/ЕС.
В Таблицата на съответствието с Директива 2010/13/ЕС е
отразена степента на съответствие.
Със
законопроекта
се
предвижда
отменянето
на
разпоредби от Закона за електронните съобщения (чл. 47а и чл.
48, ал. 3) и в Закона за радиото и телевизията (чл. 116а).
В изпълнение на задълженията на Република България,
произтичащи от констатирани несъответствия на правната рамка с
актовете на европейското право, в законопроекта е включена
разпоредба, с която се отменя чл. 116и от ЗРТ. Член 116и от
ЗРТ предвижда предприятие, на което е издадено разрешение от
Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи
за наземно цифрово радиоразпръскване, да не може да бъде
радио- и телевизионен оператор. С отпадането на разпоредбата
мб/ИА
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наложеното ограничение няма да се прилага и по отношение на
свързвани с предприятието лица по смисъла на Търговския закон.
Предвид изложеното се предлага и отменяне на две
разпоредби от другия специален закон – Законът за електронните
съобщения (ЗЕС), а именно на чл. 47а и чл. 48, ал. 3 от ЗЕС.
Тези норми забраняват радио- и телевизионен оператор под
юрисдикцията на Република България и свързани с него лица по
смисъла на Търговския закон да могат да получават от Комисията
за регулиране на съобщенията разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър
за
осъществяване
на
електронни
съобщения
чрез
електронни
съобщителни
мрежи
за
наземно
цифрово
радиоразпръскване.
В резултат на направените изменения и допълнения ще се
синхронизират законовите разпоредби в двата специални закона –
Законът за електронните съобщения и Законът за радиото и
телевизията.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)
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