Проект

Становище
на Съвета за електронни медии за начина на прилагане на § 37а от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията

Съветът за електронни медии като взе предвид разпоредбата на § 37а от ПЗР на ЗИД на
ЗРТ, съгласно която предприятието, получило разрешение за изграждане на мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване през Първия етап на прехода, определен в Плана за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България, приет от Министерски съвет (Предприятието), задължително разпространява и
програмите на телевизионни оператори, отговарящи на посочените в същата разпоредба
условия,
счита, че следва да приеме становище относно начина, по който ще определя лицата,
чиито програми задължително ще се разпространяват от Предприятието.

По отношение на нормата на § 37а, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ
Законодателят е допуснал задължително разпространение на програми (must carry) по
отношение на ограничен кръг лица.
Субект на нормата са само телевизионни оператори по смисъла на ЗРТ.
За лицата, чиито програми ще бъдат задължително разпространявани по силата на този
текст, трябва кумулативно да са налице следните условия:
Първо
Да притежават лицензия или регистрация за телевизионна дейност.
Това обстоятелство се установява служебно от Публичния регистър на СЕМ и
документите, съхранявани от регулаторния орган.
Второ
Да разпространяват програмите си (радио- и/ или телевизионни) чрез електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Удостоверяването на това обстоятелство става чрез изискване служебно на информация от
Комисия за регулиране на съобщенията и представяне от заинтересованото лице на
доказателства за разпространение на програмите.
Трето
Електронните съобщителни мрежи да осигуряват достъп до програмите на не по-малко от
50 на сто от населението на страната.
Удостоверяването на това обстоятелство се извършва чрез съпоставяне на населението в
териториалния обхват на разпространение на програмата, посочен в предоставената от
КРС служебно изискана информация, към населението на страната съгласно официални
данни от Националния статистически институт към момента на стартиране на услугите от
Предприятието.
По отношение на нормата на § 37а, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ
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Задължително разпространение (must carry) е допуснато и за по две програми на всяко от
лицата, отговарящи на следните критерии:
Първи критерий: Да са телевизионни оператори (законодателят не е ограничил лицата да
притежават лицензия или регистрация);
Това обстоятелство се установява служебно от Публичния регистър на СЕМ и
документите, съхранявани от регулаторния орган.
и
Втори критерий: Да притежават разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на
телевизионни сигнали с национален обхват, издадено от КРС, чийто срок изтича след 2010
г.
Удостоверяването на това обстоятелство става чрез изискване служебно на информация от
Комисия за регулиране на съобщенията.
В случаите, когато лице по § 37а, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ желае задължително
разпространение да бъде допуснато за програма, произведена от свързан с него
телевизионен оператор, следва да бъдат представени доказателства за свързаност на двете
дружества по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Общо изискване към програмите с признато must carry: Всяка програма на лицата по § 37а
от ПЗР на ЗИД на ЗРТ трябва да е лицензирана от Съвета за електронни медии по реда на
чл. 116е от същия закон.
Всяко едно заинтересовано лице може да сезира Съвета за електронни медии, който да
реши дали то отговаря на условията на § 37а, ал. 1 или ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ.
Съветът за електронни медии определя съответствието на заявителя с изискванията на
закона към момента на стартиране предоставянето на услугите от Предприятието
съобразно издаденото му разрешение от КРС.
Моментът на стартиране на услугата, съгласно служебно предоставената от Комисията за
регулиране на съобщенията информация, е 19 март 2010 г.
Съветът публикува на електронната си страница списък на операторите и програмите,
които задължително се разпространяват по силата на Закона за радиото и телевизията.
Настоящето становище е прието на заседание, проведено на ...... 2010 г.

Председател на СЕМ
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