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                       ДОКУМЕНТ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ 
 
 

РАЗДЕЛ 20 “КУЛТУРА И АУДИВИЗУАЛНА ПОЛИТИКА” 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА 
РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА 

 
 
В допълнителна информация / CONF-BG 36/00/ българското правителство 
предостави информация, изискана от ЕС в общата му позиция CONF-BG 18/00. 
 
Вследствие на предоставената вече информация на вниманието на 
Конференцията, българското превителство желае да предостави в приложение 
допълнителна информация относно тълкуването на Закона за радиото и 
телевизията във връзка с понятията за “разпространение на европейски и 
независими творби” и “публичен достъп до значими събития”.  
 
 
 
 
Разпространение на европейски и независими творби 
 
Ал. 2 и 3 на чл. 10 от Закона за радиото и телевизията /съгласно изменението 
от септември 2000 г./, които инкорпорират в българското законодателство 
разпоредбите на чл. 4 и 5 на Директивата на Общността “Телевизия без 
граници”, ще бъдат прилагани по същия начин посредством комбинирането на 
различни механизми, присъстващи в Закона : 
 
• Чл. 110, ал. 2, относно включването в лицензиите на оператори на “период 

от време и график на постигане на съотношенията, предвидени в чл. 10, ал. 
2 и 3”, предвижда адекватна рамка за оценяване осъществимостта на 
споменатите съотношения за всеки оператор, и, където тези съотношения 
не са осъществими поради обективни причини, за определяне на точен 
механизъм до постигането им. Като част от лицензията, определените за 
всеки оператор изисквания са правно обвързани. 

• На НСРТ са му вменени необходимите мониторингови и санкциониращи 
правомощия съгл. чл. 31, 32, 117 и най-вече чл. 31, т.1. 

• Чл. 126 предвижда финансово наказание за нарушения по смисъла на чл.10, 
ал.2 и 3. 



• Чл. 122 предвижда възможността за отнемане на лицензия при 
систематично нарушаване на чл. 10, вкл. систематично неспазване на 
съотношенията, посочени в алинеята или в лицензията.  

 
Публичен достъп до значими събития 
 
Т. 2 на ал. 3 на чл. 32 от Закона инкорпорира в българското законодателство 
разпоредбите на чл. 3а3 от Директивата на Общността “Телевизия без 
граници”. В този контекст, следва ясно да се разбира, че отнасянето към 
“значителна част от аудиторията в страна-членка на ЕС” в тази точка не 
накърнява съществуващите условия, посочени в съответните “разпоредби, 
одобрени от тази друга страна”, споменати в същата точка. По-специално, 
подобни разпоредби следва точно да определят необходимото национално 
покритие за постигане на публичен достъп до значимо събитие в съответната 
страна. 
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