СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЕМ ПРИЕ НЯКОИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ
Днес, на редовното си заседание, Съветът за електронни медии прие някои изменения и
допълнения в сега действащата Тарифа за таксите, които ще бъдат предложени на вниманието на
работната група към Министерство на културата, която обсъжда нейното актуализиране.
Съветът единодушно прие Становище по проекта на одитен доклад на изпълнението на
дейността на СЕМ за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2008 г., което в срок ще представи на
вниманието на Сметната палата.
На основание чл. 32, ал.1, т.5 от ЗРТ, СЕМ даде становище относно тригодишните
бюджетни прогнози на БНР и на БНТ със следните препоръки:
• Тригодишните бюджетни прогнози и на двете обществени медии предвиждат намаляване
на собствените приходи, което регулаторният орган оценява отрицателно. Прогнозите не
показват какви антикризисни мерки ще вземат двете обществени медии в следващите три години.
• БНР и БНТ предвиждат увеличение на бюджетните субсидии, което засилва влиянието на
държавата в тяхното управление.
• БНТ не показва визия за развитието си в следващите три години - по отношение на старта
на нови програми чрез ефир, кабел и сателит, на цифровото разпространение на програми и
разширяването на услугите в областта на „новите медии”. БНР заявява бъдещия старт на нови
регионални програми в градовете Бургас, Кърджали и Плевен, докато БНТ заявява старт
единствено на регионална програма в гр. София. Обещанието на ръководството на БНТ от 2008
г., че в скоро време ще стартира нов филмово-спортен канал, който ще излъчва по кабел и
сателит отсъства от нейната тригодишна бюджетна прогноза.
• Бюджетните прогнози и на БНР, и на БНТ не показват съобразяване с изискванията на
Европейската комисия, която предприе промени в Съобщението за финансирането на радио- и
телевизионната дейност от 2001 г., като ясно дефинира, че държавната субсидия трябва да се
използва за развитие и разширяване на обществените функции, а не за разгръщане на
комерсиалната част от програмите на обществените оператори. Което означава, че бюджетните
прогнози на БНР и на БНТ трябва да показват диференциран подход по отношение на
разходването на държавната субсидия и каква част от нея се използва за създаване на предавания,
които защитават тяхната обществена функция.
• Бюджетните прогнози на БНР и на БНТ показват, че е крайно необходимо ЗРТ да се
измени в частта, която се отнася до финансирането на обществените оператори, тъй като
финансирането чрез такси не успя да заработи. Необходима е промяна на регулаторната рамка,
която да постави финансирането на двете обществени медии в съответствие с добрите практики
в страните-членки на ЕС, като се избегне несъвместимата държавна помощ при
свръхкомпенсациите.
• В бюджетните прогнози и на двете обществени медии не се отчита обстоятелството, че
през следващата година предстоят избори за генерални директори на БНР и на БНТ и за членове
на техните управителни съвети. Което означава, че тези бюджетни прогнози практически ще се
изпълняват от други управителни органи и ще ангажират ръководните екипи за в бъдеще със
заложените параметри.
СЕМ ще изпрати отговор на писмо на министъра на транспорта и съобщенията г-н
Александър Цветков. В отговора се казва, че СЕМ не е участвал в обсъждането и изготвянето на
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Закона за публичното радиоразпръскване, защото не е провеждана съгласувателна процедура с
институциите и органите, които имат правомощия и задължения по неговото прилагане. СЕМ не
е давал становища в хода на неговото обсъждане, нито е бил уведомен или е участвал в процеса
на вземането на решение по т.70 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет от 9 юли
2009 г.
СЕМ прие план за преквалификация на служителите си през 2010 г.
СЕМ кани ръководството на „Нова телевизия-Първи частен канал” на работна среща на
която ще се обсъдят някои въпроси, отнасящи се до спазването на изискванията на ЗРТ на 14
септември 2009 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на регулаторния орган.
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