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              В своята Обща позиция по раздел 20 “Култура и 
аудиовизуална политика” /CONF-BG 18/00/, Европейският съюз 
отправя покана към България да предостави на Конференцията 
подробна информация относно съдържанието и графика за приемане 
на допълненията, които възнамерява да въведе в своето 
законодателство с оглед постигане на пълно съответствие с 
аудиовизуалното acquis. 
 
               В отговор на тази молба, българското правителство 
потвърждава, че Законът за изменение и допълнение на Закона за 
радиото и телевизията бе приет от Народното събрание на Република 
България на 14 септември 2000 г. Законът бе публикуван в Държавен 
вестник, бр. 79/29.09.2000 г. и влиза в сила от 2 октомври 2000 г. 
 
               С приемането и действието на Закона се постига пълна 
хармонизация на българското законодателство в областта на 
електорнните медии с Директивата “Телевизия без граници”. 
 
                В гореспоменатата Обща позиция, ЕС в частност приканва 
България да предостави подробна информация относно въвеждането 
на мерки по отношение на юрисдикция, обществен достъп до значими 
събития и някои рекламни правила. Главните допълнения на Закона за 
радиото и телевизията въвеждат inter alia:       
 

• точна правна дефиниция и норми относно юрисдикция, европейски 
произведения и външни продуценти, както и механизъм /периоди и 
схеми за постигане на предвидените пропорции/; 

• поощряване на европейските произведения и независимите 
продуценти; 

• свобода на препредаване;  
• изработването на списък на значимите събития, в съответствие с 

установените правила; 
• по-тежки ограничения върху рекламата и телепазара на алкохолни 

напитки и цигари; 
• забрана на радио и телевизианния пазар на лекарствени средства и 

лечение; 
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• защита на непълнолетните чрез въвеждането на нови ограничения 
върху съдържанието; 

• точна регулация на телевизионния пазар, телепазарните и 
самопромоциращите се канали. 

 
           Що се отнася до молбата да се предостави информация относно 
съдържанието и графика за приемането на мерки по отношение 
укрепването на Националния съвет за радио и телевизия и 
осигуряването на ефективен мониторинг и санкциониращи правомощия, 
българската страна заявява, че гореспоменатият Закон въвежда мерки с 
цел укрепване  капацитета на НСРТ за мониторинг и санкции. 
Председателят на НСРТ вече има индивидуални санкциониращи 
правомощия, без да се изисква предварително одобрение от Държавната 
комисия по далекосъобщения. 
 
           Българската страна потвърждава, че няма подписани двустранни 
споразумения с трети страни, които да противоречат на съответното 
acquis. 
 
            България е уверена, че тази допълнителна информация за 
значителния напредък в хармонизирането на аудиовизуалното acquis 
представлява значителна база за отчитане на постиженията.                         
 
            На базата на съществуващото европейско законодателство, 
българското правителство предлага да приключи временно преговорите 
по този раздел. 
 
            В случай на новоприети актове на законодателството на ЕС, 
България допуска възможността за отваряне на допълнителни преговори 
преди края на Междуправителствената конференция. 
  
 


