ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Списък на събитията с важно обществено значение

Като взе предвид член 14 на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета, съгласно чл. 32,ал.3 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за
електронни медии реши да публикува за обществено обсъждане на електронната си
страница Проект на Списък на събития с важно обществено значение и мерки за
защита на достъпа на аудиторията до отразяването им, като част от процедурата по
приемането му.
• Член 14 на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета:
Всяка държава-членка може да вземе мерки в съответствие с правото на Съюза, за да
гарантира, че телевизионните оператори, които са под нейна юрисдикция, не излъчват
по силата на изключително основание събития, които държавата- членка счита, че са
от голямо значение за обществото, по такъв начин, че да лишат значителна част от
обществеността в тази държава-членка от възможността да проследи тези събития
посредством предаване на живо или на запис по безплатна телевизия. Ако това стане,
съответната държава-членка съставя списък от определени събития, национални или
не, които тя прецени, че са от голямо значение за обществото. Тя извършва това по
ясен и прозрачен начин, в подходящ и реалистичен срок. Като извършва това,
съответната държава-членка определя също дали тези събития следва да се предават
изцяло или отчасти чрез отразяване на живо, или когато е необходимо или подходящо
поради обективни причини от обществен интерес, изцяло или отчасти чрез предаване
на запис.
• Член 32,ал.3 от Закона за радиото и телевизията:
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Съветът за електронни медии приема и публикува
списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава мерки за защита
на достъпа на аудиторията до отразяването им, така че оператор под
юрисдикцията на Република България с придобити
изключителни
права
за
събития с важно обществено значение да упражнява тези права по такъв
начин, че:
1. да не лиши значителна част от аудиторията в страната от възможността да
следи тези събития на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно,
поради обективни причини от обществен интерес - чрез отразяване на тези
събития след време, изцяло или отчасти, по безплатната телевизия;
2. да не лиши значителна част от аудиторията в държава - членка на Европейския
съюз, или държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична
телевизия, от възможността да следи на живо, изцяло или отчасти, а ако това е
нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес - чрез
отразяване след време, изцяло или отчасти по безплатната
телевизия,
на
събитията с важно обществено значение съгласно разпоредбите, приети от тази
друга държава, при условия на взаимност.

•

Съгласно Допълнителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията
"Значимо събитие" е събитие със социален, политически, икономически, спортен или
развлекателен характер, което засяга интересите на преобладаващата част от
аудиторията.
"Безплатна телевизия" е обществен или търговски телевизионен канал, достъпен
до аудиторията без допълнително заплащане над редовната месечна такса или
основния абонамент за кабелна мрежа.

•

Съгласно Директива 2010/13/ЕС: Събитията от първостепенно значение за
обществото, следва да отговарят на определени критерии, което ще рече, че се
касае за изключителни събития, които са от интерес за широката публика в Съюза
или в дадена държава-членка или в значителна част от определена държава-членка
и са организирани предварително от организатор на събития, със законни права да
продава правата, свързани с тези събития.

•

Съгласно Конвенцията за трансгранична телевизия: Критериите за вписване на
едно събитие в списъка са определени в т.10 от Насоките за прилагане на член 9а от.
По принцип се приема, че дадено събитие е от голямо значение за обществото, ако
това събитие отговаря най-малко на две от следните условия:
- самото събитие или неговия резултат имат специален отзвук за цялата аудитория
на съответната страна, а не само за тези които обикновено следят спорта или
въпросните дейности;
- това събитие е от особено културно значение и признато общо от населението на
съответната страна и се отнася до елементи на неговата културна идентичност;
- националният отбор или национален представител участва в събитието, като част
от големи спортни турнири;
- това събитие традиционно се излъчва по безплатната телевизия и привлича
широка аудитория в страната.
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Списък
на събитията с важно Мотиви: признаци, отговарящи на
препоръчаните от ЕС критерии
обществено значение –
Тест по критериите:
1. Зимните и летните олимпийски игри
- общопризнат социален феномен;
- привлича широка аудитория в страната, а не
само за тези които обикновено следят спорта;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
2. Официалните мачове на българският
- общопризнат социален феномен;
национален футболен отбор в годишния
- привлича широка аудитория в страната, а не
календар на УЕФА и ФИФА
само за тези които обикновено следят спорта;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
3. Мачът за откриването, полуфиналите и - общопризнат социален феномен;
финалът на Световната купа по
- привлича широка аудитория в страната, а не
футбол
само за тези които обикновено следят спорта;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
4. Полуфиналите и финалът на
- общопризнат социален феномен;
Европейското първенство по футбол
- привлича широка аудитория в страната, а не
само за тези които обикновено следят спорта;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
5. Финалът на Купата на България по
- привлича широка аудитория в страната, а не
футбол
само за тези които обикновено следят спорта;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
6. Международните мачове на
националния отбор по волейбол(мъже)

- националният отбор или национален
представител участва в събитието;
- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1

7. Международните мачове на
националния отбор по баскетбол (мъже)

- традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
- общопризнат социален феномен
- имат специален отзвук за българската аудитория,
пълнят трибуните и са широко медийно отразени

8. Световна купа по ски (алпийски
дисциплина)

- националният отбор или национален представител
участва в събитието (Световна купа – Банско 2011г.);
- сред популярните спортни събития, както в България,
така и в световен мащаб;
- традиционно се излъчват по безплатна телевизия БНТ1
- регистриран е ръст на публиката

9.Световно първенство по борба

- националният отбор или национален
представител участва в събитието;
- традиционно се излъчва по безплатната телевизия БНТ1

10.Световно първенство по художествена
гимнастика и Световна купа

- националният отбор или национален представител
участва в събитието (София е домакин на Световната
купа 2011г.);
-традиционно е отразяван от безплатна телевизия БНТ1
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Мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването на събитията с важно
обществено значение :
І. Основание за телевизионен оператор – доставчик на медийни услуги да придобие
право да разпространява събитие от тези включени в списъка, е да разпространява
събитието по безплатна телевизия линейна медийна услуга, като осигурява достъп на не помалко от 85% от населението.
ІІ. Основание правото за телевизионно разпространение на събитие, включено в
горния списък, да бъде придобито от телевизионен оператор - доставчик на медийни услуги,
който не отговаря на условията по т.1, е деклариран отказ или финансова невъзможност на
обществените доставчици на медийни услуги, които отговарят на тези изисквания.
ІІІ. Правото на информационно отразяване за целите на кратките новинарски
репортажи на значимите събития от настоящия списък, се урежда в членове 19б, 19в и чл.48
на действащия Закон за радиото и телевизията.
ІV. Съветът за електронни медии има право да реагира при нововъзникнали
обстоятелства, съгласно правомощията, предоставени му от Закона за радиото и
телевизията, в разумен срок спрямо провеждането на събитието и при необходимост да дава
задължителни указания.
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