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Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  П О  С Т А Н О В И Щ Е  

от 20.10.2009 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 27 

октомври 2009 година, в допълнение към приетото на 20.10.2009 г. становище и 

предоставено на вниманието на работната група към МТИТС и във връзка с 

поставените въпроси на последващото работно заседание на групата на 23.10.2009 г., 

изразява следното: 

 

С оглед на посочените вече в основното становище аргументи СЕМ подкрепя 

принципно параграф § 5 т. 7 б. „б” от Преходните и заключителни разпоредби, с която 

се създава нов § 37а в Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр.14 от 2009 г). 

 

Режимите на задължително пренасяне на програми би трябвало да служат на първо 

място за възможно най-широкото по територия осъществяване на свободата на радио- и 

телевизионна дейност в интерес на зрителя.  Следователно законодателят е призван да 

създаде такъв правен ред, който да гарантира, че плурализмът на мнения ще намери 

най-пълен израз, достигайки най-широк кръг от лица. Това се постига от една страна с 

предоставяне на възможността на обществената телевизия да разпространява цифрово 

своите програми и от друга страна с гарантиране възможността на онези частни 

телевизионни оператори, които се ползват с най-голяма гледаемост, да разпространяват 

своите програми. Така от една страна се защитава интересът на обществото от 

формирането на плуралистични мнения, тъй като само една гледана телевизионна 

програма може да допринесе действително за разнообразие на мненията. От друга 

страна се дава стимул на тези оператори да участват в скъпо струващия процес на 
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цифровизация и да допринесат за медийно разнообразие, чрез предоставяне на 

програми, които отговарят на определени критерии. Тези критерии са вече 

формулирани от законодателя в чл. 116е от ЗРТ.  

 

Поради това за постигане на горепосочените цели е препоръчително, законът изрично 

да предвиди, че разпространяваните телевизионни програми по § 37а от ПЗР на ЗРТ 

следва да бъдат лицензирани от СЕМ при съблюдаване процедурата вече предвидена в 

чл. 116е от ЗРТ за лицензиране на програми, които могат да бъдат разпространявани 

чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. В тази 

лицензионна процедура са залегнали критерии, които гарантират съблюдаването на 

обществения интерес, като например оригиналност и разнообразие на програмата, 

възможности за създаване и предоставяне на собствена продукция, опит, създаване на 

условия за многообразие на медийната среда и за плурализъм, съхранение на 

националната идентичност. 

 

Предвид на гореизложеното СЕМ счита, че § 37а от ПЗР следва да се запази в 

настоящата си редакция. С цел гарантиране информационните права на зрителите, 

залегнали в чл. 39, 40 и 41 от българската Конституция, може да се направи препратка 

за лицензиране на програмите, подлежащи на задължително разпространение в 

съответствие с процедурата и въз основа на критериите, регламентирани в чл. 116е от 

ЗРТ. Това би представлявало и гаранция, че няма да бъде прекомерно и неправомерно 

нарушена стопанската свобода на предприятието, което ще разпространява програмите 

чрез мрежата за наземно цифрово радиоразпръскване и която също е обект на 

конституционно правна закрила в чл. 19 ал.1 и ал. 2 от Конституцията. 

 

 

 

Доц. д-р МАРГАРИТА ПЕШЕВА 

Председател на СЕМ 

 

 


