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Г лава пъ рва  
ОБЩ И П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ   
Чл. 1. (1) Т ози закон уреж да радио- и телевизионната дейност на територията на Република Бъ лгария.  
(2) Радио- и телевизионна дейност е съ здаването на радио- и телевизионни програми и на допъ лнителна 
инф ормац ия за разпространение чрез наземно радиоразпръ скване, по кабелен, спъ тников или по друг 
тех нически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от 
неограничен брой лиц а.  
Чл. 2. Разпоредбите на този закон не се прилагат за:  
1. радио- и телевизионни програми, съ здавани с ц ел разпространение само в една сграда;  
2. радио- и телевизионни програми, съ здавани с ц ел разпространение за нуж дите на дъ рж авни органи или 
ю ридически лиц а, когато съ дъ рж анието на програмата се отнася само до тях ната дейност и тех никата за 
предаване е тях на собственост.  
Чл. 3. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Радио- и телевизионната дейност се осъ щ ествява от радио- и 
телевизионни оператори, въ з основа на регистрац ии или лиц ензии, издадени по реда на този закон.  
(2) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г.) Радио- и телевизионните оператори са ф изически лиц а - 
еднолични тъ рговц и, и ю ридически лиц а с лиц ензии или регистрац ии за радио- и телевизионна дейност.  
(3) Радио- и телевизионните оператори могат да бъ дат и далекосъ общ ителни оператори по смисъ ла на Закона 
за далекосъ общ енията . В този случай те нямат право да предоставят далекосъ общ ителни услуги на трети лиц а, 
освен ако в лиц ензиите им за далекосъ общ ителна дейност е предвидено друго.  
(4) Разпоредбите на този закон се прилагат за всички радио- и телевизионни програми, съ здадени с 
предназначение за разпространяване или разпространявани от съ ответни оператори под ю рисдикц ията на 
Република Бъ лгария.  
Чл. 4. Радио- и телевизионните оператори са общ ествени и тъ рговски.  
Чл. 5. ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 93 от 2005 г.) Т ъ рговските радио- и телевизионни оператори са еднолични 
тъ рговц и и тъ рговски друж ества с лиц ензия и/или регистрац ия за радио- и телевизионна дейност, които работят 
с основна ц ел разпределяне на печалба меж ду собствениц ите си.  
Чл. 6. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 93 от 2005 г.) Общ ествените радио- и телевизионни оператори са 
ф изически лиц а - еднолични тъ рговц и, и ю ридически лиц а с лиц ензия и/или регистрац ия за радио- и 
телевизионна дейност, чиято основна ц ел e да допринасят за реализиране на конституц ионното право на 
инф ормац ия.  
(2) Общ ествените радио- и телевизионни оператори са субекти на публичното или на частното право.  
(3) Общ ествените радио- и телевизионни оператори:  
1. предоставят за разпространение политическа, икономическа, културна, научна, образователна и друга 
соц иално значима инф ормац ия;  
2. осигуряват достъ п до нац ионалните и световните културни ц енности и популяризират научните и 
тех ническите постиж ения чрез излъ чването на бъ лгарски и чуж ди образователни и културни програми за всички 
въ зрастови групи;  
3. осигуряват чрез програмната си политика защ ита на нац ионалните интереси, общ очовеш ките културни 
ц енности, на нац ионалната наука, на образованието и културата на всички бъ лгарски граж дани, без оглед на 
етническата им принадлеж ност;  
4. поощ ряват съ здаването на произведения от бъ лгарски автори;  
5. поощ ряват бъ лгарското изпъ лнителско изкуство.  
Чл. 7. Бъ лгарското нац ионално радио (БН Р) и Бъ лгарската нац ионална телевизия (БН Т ) са нац ионален 
общ ествен радиооператор, съ ответно нац ионален общ ествен телевизионен оператор, които:  
1. осигуряват програми за всички граж дани на Република Бъ лгария;  
2. съ действат за развитието и популяризирането на бъ лгарската култура и бъ лгарския език, както и на културата 
и езика на граж даните в съ ответствие с етническата им принадлеж ност;  
3. осигуряват чрез своите програми достъ п до нац ионалното и европейското културно наследство;  
4. вклю чват в програмите си предавания, които инф ормират, образоват и забавляват;  
5. прилагат новите инф ормац ионни тех нологии;  
6. (изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) отразяват различните идеи и убеж дения в общ еството чрез плурализъ м на 
гледните точки въ в всяко едно от новинарските и актуално-публиц истичните предавания с политическа и 
икономическа тематика;  
7. съ действат за взаимното разбирателство и толерантността в отнош енията меж ду х ората;  
8. предоставят на граж даните въ змож ност да се запознаят с оф иц иалната позиц ия на дъ рж авата по важ ни 
въ проси на общ ествения ж ивот.  



Чл. 8. (1) Т ози закон гарантира независимост на радио- и телевизионните оператори и на тях ната дейност от 
политическа и икономическа намеса.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии като спец иализиран независим орган осъ щ ествява 
надзор в предвидените в този закон случаи.  
(3) ( Н ова - Д В, бр. 77 от 2002 г.) Н ародното съ брание приема стратегия за развитие на радио- и телевизионната 
дейност чрез наземно радиоразпръ скване, изготвена от Съ вета за електронни медии и К омисията за регулиране 
на съ общ енията.  
Чл. 9. (1) Съ здаването на радио- и телевизионни програми в Република Бъ лгария е свободно.  
(2) Н е се допуска ц ензурирането на програмите под каквато и да е ф орма.  
(3) Осигурява се свобода на приемането и не се ограничава препредаването на радио- и телевизионни програми 
на територията на страната при условията на този закон.  
(4) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) А линея 3 не се прилага временно при случаи на грубо наруш ение на 
разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 2 и 3 в съ ответствие с поетите от Република Бъ лгария 
задъ лж ения по влезли в сила меж дународни договори.  
Чл. 10. (1) П ри осъ щ ествяването на своята дейност радио- и телевизионните оператори се ръ ководят от 
следните принц ипи:  
1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение;  
2. гарантиране на правото на инф ормац ия;  
3. запазване на тайната на източника на инф ормац ия;  
4. защ ита на личната неприкосновеност на граж даните;  
5. недопускане на предавания, внуш аващ и нетъ рпимост меж ду граж даните;  
6. (изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако 
съ дъ рж ат порнограф ия, въ зх валяват или оневиняват ж естокост или насилие или подбуж дат къ м ненавист въ з 
основа на расов, полов, религиозен или нац ионален признак;  
7. гарантиране на правото на отговор;  
8. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и програмите;  
9. съ х раняване на чистотата на бъ лгарския език.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Н ай-малко 50 на сто от общ ото годиш но програмно време, като се изклю чат 
новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстъ т и радио- и 
телевизионният пазар, трябва да бъ де предназначено за европейски произведения, когато това практически е 
въ змож но.  
(3) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Н ай-малко 10 на сто от общ ото годиш но програмно време, като се изклю чат 
новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстъ т и радио- и 
телевизионният пазар, трябва да бъ де предназначено за европейски произведения, съ здадени от въ нш ни 
продуц енти. Т ова съ отнош ение трябва да бъ де постигнато постепенно чрез отделяне на достатъ чно средства за 
нови произведения, тоест произведения, които се разпространяват не по-къ сно от 5 години след тях ното 
съ здаване.  
(4) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Изискванията по ал. 2 и 3 не се прилагат за програми, които са предназначени за 
местна аудитория и се разпространяват от един оператор, който не е част от нац ионалната мреж а.  
Чл. 11. (1) Всяко мнение мож е да бъ де изразявано свободно в радио- и телевизионни предавания.  
(2) Ж урналистите и творческите работниц и, склю чили договор с радио- и телевизионни оператори, не могат да 
получават инструкц ии и указания за упраж няването на тях ната дейност от лиц а и/или групи извъ н органите на 
управление на радио- и телевизионните оператори.  
(3) П ублична критика спрямо програмната политика на радио- и телевизионни оператори от страна на работещ и 
в тях  не е нелоялност къ м работодателя.  
(4) Ж урналистите, склю чили договори с радио- и телевизионни оператори, имат право да откаж ат да изпъ лнят 
въ злож ена задача, ако тя не е свъ рзана с изпъ лнение на разпоредбите на този закон или на съ ответните 
договори и противоречи на тех ните лични убеж дения; не мож е да бъ де отказвана тех ническо-редакц ионна 
обработка на програмен материал и на новини.  
(5) М еж ду собствениц ите и/или управителните тела на радио- и телевизионните оператори и ж урналистите, 
склю чили договори с тях , могат да се договорят редакц ионни статути за работата в областта на публиц истиката.  
(6) Редакц ионният статут трябва да съ дъ рж а конкретни определения и мерки за:  
1. подсигуряване на свободата и персоналната отговорност на ж урналистическия труд при изпъ лнение на 
поставената задача;  
2. защ ита на ж урналистите по смисъ ла на ал. 2;  
3. проф есионално-етични норми за ж урналистическата дейност в съ ответните радио- и телевизионни оператори;  
4. начините за вземане на реш ения, които се отнасят до ж урналистическата дейност;  
5. съ здаване на въ треш ен орган за разреш аване на въ зникнали спорове при ж урналистическата работа по 
съ здаване на програмите.  
Чл. 12. (1) П рограмите на радио- и телевизионните оператори се излъ чват на оф иц иалния език, съ гласно 
К онституц ията на Република Бъ лгария .  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) П рограмите или отделни предавания на радио- и телевизионните оператори 
могат да бъ дат и на друг език, когато:  
1. се разпространяват с образователна ц ел;  
2. са предназначени за бъ лгарски граж дани, за които бъ лгарският език не е майчин;  
3. са предназначени за слуш атели или зрители от чуж бина;  
4. се препредават чуж дестранни радио- и телевизионни програми.  
Чл. 13. (1) Радио- и телевизионните оператори имат право да получават необх одимата им инф ормац ия от 
дъ рж авните и общ инските органи, ако тя не съ дъ рж а предвидена от закон тайна.  
(2) Радио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да използват точно и нетенденц иозно получената 
инф ормац ия.  



(3) Радио- и телевизионните оператори предоставят инф ормац ия за своята дейност в предвидените от закона 
случаи.  
(4) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Радио- или телевизионен оператор, който притеж ава изклю чително право въ рх у 
значимо съ битие, е длъ ж ен да осигури достъ п на другите радио- и телевизионни оператори за неговото 
инф ормац ионно отразяване в съ ответствие с поетите от Република Бъ лгария задъ лж ения по влезли в сила 
меж дународни договори.  
Чл. 14. (1) Радио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да записват предоставените за разпространение от 
тях  програми и предавания и да съ х раняват записите в продъ лж ение на 3 месец а, считано от датата на 
предаването.  
(2) В случай, че в срока по ал. 1 постъ пи искане за отговор или бъ де предявен иск срещ у радио- или 
телевизионния оператор въ в връ зка съ с съ дъ рж анието на предаване или програма, записите се пазят до 
приклю чване на делото.  
(3) Л иц е, което твъ рди, че е било засегнато в предаване, има право на достъ п до съ ответния арх ив и на копие от 
записа, направено за негова сметка.  
(4) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии мож е да изисква от радио- и телевизионните 
оператори материали, както и да прави на място проверки, свъ рзани с осъ щ ествяването на надзора по 
спазването на този закон.  
Чл. 15. (1) Радио- и телевизионните оператори не са длъ ж ни да разкриват източниц ите на инф ормац ия, освен 
ако има висящ о съ дебно производство или висящ о производство по ж алба на засегнато лиц е, на Съ вета за 
електронни медии.  
(2) Ж урналистите не са длъ ж ни да разкриват източниц ите на инф ормац ия не само пред аудиторията, но и пред 
ръ ководството на оператор, освен в случаите по ал. 1.  
(3) Радио- и телевизионните оператори имат право да вклю чват в предавания инф ормац ия от неизвестен 
източник, като изрично посочват това.  
(4) Ж урналистите са длъ ж ни да пазят в тайна източника на инф ормац ия, ако това изрично е поискано от лиц ето, 
което я е предоставило.  
Чл. 16. (1) Радио- и телевизионните оператори не могат да съ здават и предоставят за разпространение 
предавания, съ дъ рж ащ и инф ормац ия, свъ рзана с личния ж ивот на граж даните, без тях но съ гласие.  
(2) Радио- и телевизионните оператори могат да вклю чват в предаванията си инф ормац ия в публичен интерес 
относно личния ж ивот на граж дани, осъ щ ествяващ и правомощ ия на дъ рж авни органи, или на граж дани, чиито 
реш ения имат влияние въ рх у общ еството.  
(3) П ри наруш ения по ал. 1 и 2 радио- и телевизионните оператори дъ лж ат публично извинение на засегнатото 
лиц е. Т ова не лиш ава съ щ ото лиц е от правото да тъ рси обезщ етение по съ дебен ред.  
(4) Ограниченията по ал. 1 и 2 не се прилагат, когато по отнош ение на лиц ето има влязла в сила присъ да за 
умиш лено престъ пление от общ  х арактер.  
Чл. 17. (1) Радио- и телевизионните оператори носят отговорност за съ дъ рж анието на програмите, предоставени 
от тях  за разпространение.  
(2) Радио- и телевизионните оператори са длъ ж ни да не допускат съ здаване или предоставяне за 
разпространение на предавания в наруш ение на принц ипите на чл. 10 и предавания, внуш аващ и нац ионална, 
политическа, етническа, религиозна и расова нетъ рпимост, въ зх валяващ и или оневиняващ и ж естокост или 
насилие, или са насочени къ м увреж дане на ф изическото, умственото и моралното развитие на малолетните и 
непъ лнолетните.  
(3) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Разпоредбите по ал. 2, които засягат малолетните и непъ лнолетните, не се 
отнасят до предавания в кодиран вид и/или предавания, които се излъ чват меж ду 23,00 и 6,00 ч. и са ясно 
обозначени чрез предх ож дащ  ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентиф иц ират с визуален знак през 
ц ялото време. Т ази разпоредба не изклю чва отговорността на оператора за спазването на принц ипите на чл. 10 
през ц ялото времетраене на програмата.  
(4) Радио- и телевизионните оператори не носят отговорност за разгласени сведения и за тях ното съ дъ рж ание, 
когато те са:  
1. получени по оф иц иален ред;  
2. ц итати от оф иц иални документи;  
3. точно въ зпроизвеж дане на публични изявления;  
4. основани на материали, получени от инф ормац ионни агенц ии или от други радио- и телевизионни оператори.  
(5) П ри ц итиране на документи не се допускат изменения.  
(6) Н овините като инф ормац ионни ф акти трябва да бъ дат разграничавани от коментарите къ м тях .  
(7) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) К огато в част от предаване е използвано предаване на друг радио- или 
телевизионен оператор, това трябва да бъ де посочено изрично и да е в съ ответствие с правната уредба в 
Закона за авторското право и сродните му права .  
Чл. 18. (1) Л иц а, дъ рж авни и общ ински органи, засегнати в радио- и телевизионно предаване, имат право на 
отговор.  
(2) В 7-дневен срок от деня на предаването лиц ата и органите по ал. 1 имат право да поискат писмено от 
съ ответния радио- и телевизионен оператор предоставянето за разпространение на тех ния отговор. В искането 
трябва да бъ дат посочени оспорваните твъ рдения, както и датата и часъ т на предаването.  
(3) Радио- и телевизионният оператор е задъ лж ен да осигури вклю чването на отговора в следващ ото издание на 
съ щ ото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаването на отговор, като не се допуска 
изменение или съ кращ аване на текста.  
(4) П редоставянето за разпространение на отговор е безплатно за лиц ата и органите по ал. 1.  
(5) Времетраенето на отговора не мож е да надвиш ава времетраенето на оспорваната част от предаването.  
Чл. 19. (1) ( П редиш ен текст на чл. 19 - Д В, бр. 93 от 2005 г.) Радио- и телевизионните оператори 
разпространяват програми само с предварително уредени авторски и сродни на тях  права.  
(2) ( Н ова - Д В, бр. 93 от 2005 г.) Радио- и телевизионните оператори представят всяка година на Съ вета за 



електронни медии при поискване доказателства за тъ рговските и отстъ пените авторски права за защ итени 
произведения в своите програми и за отстъ пените сродни права за предоставянето за разпространение на 
чуж ди програми.  
(3) ( Н ова - Д В, бр. 93 от 2005 г.) В едномесечен срок от получаването на данните Съ ветъ т за електронни медии 
обобщ ава инф ормац ията по ал. 2 и я изпращ а на съ ответните длъ ж ностни лиц а по Закона за авторското право и 
сродните му права.  
Г лава втора  
СЪ ВЕТ  ЗА  ЕЛ ЕК Т РОН Н И М ЕД ИИ  
(Загл. изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.)  
Раздел I  
Общ и условия  
Чл. 20. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Съ ветъ т за електронни медии е независим спец иализиран орган, който 
регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лиц ензии за осъ щ ествяване 
на радио- и телевизионната дейност и чрез упраж няването на надзор само въ рх у дейността на радио- и 
телевизионните оператори за спазване на този закон.  
(2) П ри осъ щ ествяване на своята дейност Съ ветъ т за електронни медии се ръ ководи от интересите на 
общ еството, като защ итава свободата и плурализма на словото и инф ормац ията и независимостта на радио- и 
телевизионните оператори.  
Чл. 21. Съ ветъ т за електронни медии е ю ридическо лиц е съ с седалищ е Соф ия и самостоятелен бю дж ет.  
Чл. 22. В дейността си Съ ветъ т за електронни медии се подпомага от административно-тех нически служ би, 
чиято структура и щ ат определя самостоятелно съ образно средствата, предвидени за съ ответната година.  
Чл. 23. Съ ветъ т за електронни медии приема правилник за устройството и дейността си.  
Раздел II  
Съ став на Съ вета за електронни медии  
Чл. 24. (1) Съ ветъ т за електронни медии се съ стои от 9 членове, от които 5 се избират от Н ародното съ брание и 
4 се назначават от президента на републиката.  
(2) Реш ението на Н ародното съ брание и указъ т на президента по ал. 1 влизат в сила едновременно.  
Чл. 25. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г., бр. 93 от 2005 г.) Членове на Съ вета за електронни медии могат да бъ дат 
лиц а с бъ лгарско граж данство, висш е образование и опит в следните области: електронни медии, 
далекосъ общ ения, ж урналистика, право или икономика, и имат общ ествен авторитет и проф есионално 
признание.  
Чл. 26. Н е могат да бъ дат членове на Съ вета за електронни медии лиц а, които са:  
1. осъ ж дани на лиш аване от свобода за умиш лени престъ пления от общ  х арактер;  
2. еднолични тъ рговц и, собствениц и на капитала на тъ рговски друж ества, съ друж ниц и, управители, прокуристи 
или членове на ръ ководни и контролни органи на тъ рговски друж ества и кооперац ии;  
3. били щ атни и нещ атни съ трудниц и на бивш ата Д ъ рж авна сигурност.  
Чл. 27. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П о време на своя мандат, а по т. 4 - две години след изтичането му, по т. 
5 - една година след изтичането му, членовете на Съ вета за електронни медии не могат:  
1. (изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) да заемат друга платена длъ ж ност по трудов договор;  
2. да заемат изборни длъ ж ности в дъ рж авни и общ ински органи, в ръ ководни органи на политически партии и 
коалиц ии и в синдикати;  
3. да са членове на органи за управление, контрол или надзор на тъ рговски друж ества и кооперац ии;  
4. (изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) да са консултанти или членове на органи за управление, контрол и надзор на 
радио- и телевизионни оператори, както и да придобиват дялове и акц ии в тях  и в рекламни агенц ии;  
5. (доп. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) да са консултанти или членове на органи за управление, контрол или надзор на 
организац ии с нестопанска ц ел, получили лиц ензия за радио- или телевизионен оператор;  
6. да получават под каквато и да е ф орма въ знаграж дение от радио- или телевизионен оператор, освен 
съ гласно законодателството за интелектуална собственост.  
(2) Работодателите, които са в трудово правоотнош ение с лиц е, което става член на Съ вета за електронни 
медии, са длъ ж ни по негово искане да му разреш ат неплатен отпуск за времетраенето на мандата му. След 
изтичането или прекратяването на мандата му те са длъ ж ни да го въ зстановят на заеманата преди това 
длъ ж ност, ако то пож елае това.  
Чл. 28. П реди встъ пване в длъ ж ност членовете на Съ вета за електронни медии подписват декларац ия, в която 
потвъ рж дават, че отговарят на изискванията по този закон. Д екларац иите се съ х раняват в арх ива на Съ вета за 
електронни медии.  
Чл. 28а. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Всеки член на Съ вета за електронни медии и конкурсната комисия по чл. 
116в е длъ ж ен да разкрие писмено пред Съ вета за електронни медии всеки съ щ ествен тъ рговски, ф инансов или 
друг делови интерес, който той и членовете на семейството му имат при вземането на конкретно реш ение.  
(2) Съ щ ествен интерес е налиц е винаги, когато лиц ата по ал. 1 или членове на тех ните семейства, както и лиц а, 
с които всяко от тях  е икономически свъ рзано:  
а) получат лиц ензия за радио- и телевизионна дейност;  
б) бъ дат назначени в надзорни органи в областта на радио- и телевизионната дейност, далекосъ общ енията или 
бъ дат избрани в управителни съ вети на радио- и телевизионни организац ии, кабелни или далекосъ общ ителни 
оператори или рекламни агенц ии.  
(3) Задъ лж ението на лиц ата по ал. 1 се осъ щ ествява чрез подаване на декларац ия до Съ вета за електронни 
медии при встъ пването им в длъ ж ност и най-малко веднъ ж  на ш ест месец а, съ дъ рж ащ а имената и адресите на 
икономически свъ рзани с тях  или с членовете на семействата им лиц а, както и за деловите интереси, които са 
въ зникнали или бих а могли да въ зникнат. Д екларац иите по тази алинея се съ х раняват в спец иален публичен 
регистъ р при Съ вета за електронни медии.  
(4) Член на Съ вета за електронни медии, който има непосредствен делови интерес при вземането на дадено 
реш ение, е длъ ж ен да го заяви и да не участва в обсъ ж дането и гласуването.  



(5) Засегната страна, както и всеки заинтересован, мож е да иска от Въ рх овния административен съ д да отмени 
взетите в наруш ение на предх одната алинея реш ения.  
Чл. 29. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Членовете на Съ вета за електронни медии се избират или назначават за 
срок ш ест години. Съ ставъ т на Съ вета за електронни медии се обновява през две години от всяка квота.  
(2) Едно лиц е не мож е да бъ де член на Съ вета за електронни медии повече от два последователни мандата. 
П овторното му избиране или назначаване не трябва да противоречи на предвиденото в ал. 1 обновяване.  
(3) Членовете на Съ вета за електронни медии изпъ лняват задъ лж енията си до встъ пването в длъ ж ност на 
новите членове.  
Чл. 30. (1) М андатъ т на член на Съ вета за електронни медии се прекратява предсрочно при освобож даване на 
лиц ето от длъ ж ност или при смъ рт.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Освобож даването на член на Съ вета за електронни медии се извъ рш ва с 
реш ение на Съ вета за електронни медии:  
1. (изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) при постъ пване на писмено заявление, подадено до председателя на Съ вета за 
електронни медии от лиц ето, което подава оставка;  
2. при трайна ф актическа невъ змож ност да изпъ лнява задъ лж енията си повече от ш ест месец а;  
3. при установяване на несъ вместимост с изискванията на този закон;  
4. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) при влизане в сила на присъ да, с която е налож ено наказание "лиш аване от 
свобода" за умиш лено престъ пление.  
(3) П ри предсрочно прекратяване на мандат на член на Съ вета за електронни медии в срок до 1 месец  от деня 
на смъ ртта или на реш ението по ал. 2 компетентният орган избира или назначава на негово място нов член до 
края на съ ответния мандат.  
(4) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П редсрочно прекратяване на мандата по ал. 2, т. 1 и 4 и при смъ рт се обявява 
пред Съ вета за електронни медии от неговия председател.  
Чл. 31. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Н а пъ рвото си заседание членовете на Съ вета за електронни медии 
избират от съ става си председател за срок една година.  
(2) П редседателят:  
1. представлява Съ вета за електронни медии;  
2. свиква заседанията на Съ вета за електронни медии и ги ръ ководи;  
3. подписва актовете на Съ вета за електронни медии, взети в изпъ лнение на този закон;  
4. осъ щ ествява връ зките на Съ вета за електронни медии с дъ рж авните органи и с радио- и телевизионните 
оператори, както и с меж дународните организац ии в областта на радио- и телевизионната дейност;  
5. (нова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) издава наказателни постановления за наруш ения на разпоредбите на този закон;  
6. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) подготвя заседанията на Съ вета за електронни медии;  
7. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) ръ ководи работата на административно- тех ническите служ би;  
8. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) контролира изпъ лнението на приетите актове.  
(3) (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
(4) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г.) Освобож даването на председателя от поста му става с 
изтичане на едногодиш ния срок, за който е избран - автоматично, или по негово собствено ж елание - с реш ение 
на Съ вета за електронни медии.  
(5) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии по предлож ение на всеки един от неговите 
членове мож е да вземе реш ение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя поради 
неизпъ лнение на неговите задъ лж ения.  
(6) В реш енията по ал. 4 и 5 се определя датата на следващ ото заседание, на което се провеж да нов избор.  
Раздел III  
П равомощ ия на Съ вета за електронни медии  
Чл. 32. (1) Съ ветъ т за електронни медии:  
1. осъ щ ествява надзор въ рх у дейността на радио- и телевизионните оператори за спазването на този закон;  
2. избира и освобож дава генералните директори на БН Р и БН Т ;  
3. утвъ рж дава по предлож ение на генералните директори членовете на управителните съ вети на БН Р и БН Т ;  
4. дава становищ е при изготвяне на нормативни актове и при склю чване на меж дудъ рж авни споразумения в 
областта на радиото и телевизията;  
5. дава становищ е по проекта за субсидия от дъ рж авния бю дж ет за БН Р и БН Т ;  
6. утвъ рж дава еж егодно извъ нбю дж етната план-сметка на ф онд "Радио и телевизия";  
7. организира изучаване на общ ествената оц енка за дейността на радио- и телевизионните оператори и на 
тех ните програми;  
8. дава становищ е относно измененията на размера на таксите за ползване на радио- и телевизионни услуги;  
9. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 96 от 2001 г.) взема реш ения за издаване, изменение, отнемане, 
прех въ рляне и прекратяване на лиц ензия за радио- и телевизионна дейност;  
10. сезира компетентните органи за наруш ения на нормативните актове при осъ щ ествяване на радио- и 
телевизионна дейност;  
11. определя съ става на управителния съ вет на ф онд "Радио и телевизия", приема правилниц и за устройството 
и дейността на ф онда и на управителния съ вет и назначава изпъ лнителния директор на ф онда;  
12. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) мож е да издава задъ лж ителни указания по изпъ лнение на лиц ензиите за радио- 
и телевизионна дейност;  
13. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) изисква от К омисията за регулиране на съ общ енията инф ормац ия относно 
тех ническите параметри, необх одими за наземно радиоразпръ скване на радио- и телевизионни програми за 
посочени от Съ вета за електронни медии населено място, регион или за ц ялата територия на Република 
Бъ лгария, вклю чително свободни радиочестоти, допустими мощ ности на излъ чване, въ змож ни точки на 
излъ чване, както и друга необх одима тех ническа инф ормац ия;  
14. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) провеж да конкурс за определяне на радио- и телевизионен оператор, на който 
се издава далекосъ общ ителна лиц ензия за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване 



на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване;  
15. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) издава индивидуална лиц ензия за радио- и телевизионна дейност на 
спечелилия конкурса по т. 14 и уведомява К омисията за регулиране на съ общ енията с оглед издаване на 
далекосъ общ ителна лиц ензия на съ щ ото лиц е;  
16. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) извъ рш ва и заличава регистрац ии за осъ щ ествяване на радио- или 
телевизионна дейност в предвидените от закона случаи;  
17. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) съ вместно с други органи представлява Република Бъ лгария в меж дудъ рж авни 
и меж дуправителствени организац ии по въ проси, отнасящ и се до електронните медии, и осъ щ ествява 
координиращ и ф ункц ии меж ду дъ рж авните ведомства и неправителствени организац ии с оглед ф ормулирането 
на общ а политика по отнош ение на електронните медии;  
18. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., предиш на т. 12, бр. 96 от 2001 г.) взема други реш ения в изпъ лнение на 
правомощ ията си по този закон, и влезли в сила меж дународни договори в областта на радио- и телевизионната 
дейност, по които Република Бъ лгария е страна.  
(2) В изпъ лнение на своите правомощ ия Съ ветъ т за електронни медии приема правилниц и, реш ения и 
декларац ии и дава становищ а в предвидените от закона случаи.  
(3) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Съ ветъ т за електронни медии приема и публикува списъ к на съ битията с важ но 
общ ествено значение и обезпечава мерки за защ ита на достъ па на аудиторията до отразяването им, така че 
оператор под ю рисдикц ията на Република Бъ лгария с придобити изклю чителни права за съ бития с важ но 
общ ествено значение да упраж нява тези права по такъ в начин, че:  
1. да не лиш и значителна част от аудиторията в страната от въ змож ността да следи тези съ бития на ж иво, 
изц яло или отчасти, а ако това е нуж но или уместно, поради обективни причини от общ ествен интерес - чрез 
отразяване на тези съ бития след време, изц яло или отчасти, по безплатната телевизия;  
2. да не лиш и значителна част от аудиторията в дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, или дъ рж ава - страна 
по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, от въ змож ността да следи на ж иво, изц яло или отчасти, 
а ако това е нуж но или уместно, поради обективни причини от общ ествен интерес - чрез отразяване след време, 
изц яло или отчасти по безплатната телевизия, на съ битията с важ но общ ествено значение съ гласно 
разпоредбите, приети от тази друга дъ рж ава, при условия на взаимност.  
(4) ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии огласява публично взетите реш ения въ в връ зка с 
осъ щ ествяването на своите правомощ ия, вклю чително начина, по който прилага закона, както и основанията за 
промяна на своята практика. Реш енията на Съ вета за електронни медии са мотивирани.  
Чл. 33. Съ ветъ т за електронни медии осъ щ ествява надзор въ рх у дейността на радио- и телевизионните 
оператори само относно:  
1. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) спазването на принц ипите по чл. 10, ал. 1 и съ отнош ението по чл. 10, ал. 2 и 3 ;  
2. спазването на изискванията по чл. 6, ал. 3 и чл. 7 ;  
3. отразяването на изборите на дъ рж авни органи и органи на местно самоуправление;  
4. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) спазването на изискванията относно рекламата и радио- и телевизионния пазар в 
предаванията на радио- и телевизионните оператори;  
5. съ образяването с нормите относно благотворителната дейност и спонсорството;  
6. опазването на предвидените от закона тайни в радио- и телевизионната дейност;  
7. (изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) спазването на изискванията за предаванията, насочени къ м малолетните и 
непъ лнолетните;  
8. инф ормац ията за реш ения на правораздавателните и другите дъ рж авни органи в предвидените от закона 
случаи;  
9. защ итата на правата на потребителите;  
10. тех ническото качество на предаванията и програмите;  
11. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) спазването на предвидените в закона, в лиц ензиите и въ в влезлите в сила 
меж дународни договори, по които Република Бъ лгария е страна, ограничения;  
12. (нова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) спазването на условията на лиц ензиите за радио- и телевизионна дейност.  
Раздел IV  
Заседания  
Чл. 34. (1) Съ ветъ т за електронни медии се свиква на заседания от председателя:  
1. по негова иниц иатива, или  
2. по искане на най-малко една трета от членовете му.  
(2) П оканата за заседанието съ дъ рж а проект за дневния ред на заседанието.  
Чл. 35. ( Д оп. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии провеж да заседания, които са редовни, ако на 
тях  присъ стват толкова членове, колкото са необх одими за вземане на реш ения по дневния ред. Г ласуването е 
лично и присъ ствено.  
Чл. 36. П ри вземане на реш енията си членовете на Съ вета за електронни медии се ръ ководят от принц ипите на:  
1. колегиалност;  
2. публичност и прозрачност;  
3. независимост при обсъ ж данията и вземането на реш ения;  
4. съ трудничество с дъ рж авните органи, радио- и телевизионните оператори и неправителствените организац ии 
с дейност в областта на радиото и телевизията или защ итата на авторското право и сродните му права;  
5. защ ита на интересите на зрителите и слуш ателите.  
Чл. 37. (1) Съ ветъ т за електронни медии взема реш ения с обикновено мнозинство от всичките членове.  
(2) Реш енията по чл. 31, ал. 1 и 5 и чл. 32, ал. 1, т. 3 се вземат с мнозинство две трети от всички членове.  
(3) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) А ко на три поредни заседания в продъ лж ение на един месец  не се вземе 
реш ение по ал. 2, то се взема с обикновено мнозинство.  
Чл. 38. (Изм. и доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 96 от 2001 г.) (1) Реш енията на Съ вета за електронни медии 
подлеж ат на обж алване пред Въ рх овния административен съ д.  
(2) Обж алването на реш енията на Съ вета за електронни медии за избор и освобож даване на членовете на 



управителните съ вети и генералните директори на БН Р и БН Т , както и на реш енията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3 , не 
спира изпъ лнението им.  
Чл. 39. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии издава Инф ормац ионен бю летин, в който 
се публикуват взетите реш ения и актуални статии по проблемите на аудио-визуалната култура, резултатите от 
мониторинга на радио- и телевизионните оператори, както и проучванията на общ ественото мнение, поръ чани 
от Съ вета за електронни медии.  
(2) Съ ветъ т за електронни медии публикува еж егодно не по-къ сно от 31 март отчет за дейността си за 
предх одната година.  
Раздел V  
Ф инансиране и въ знаграж дение  
Чл. 40. Съ ветъ т за електронни медии се ф инансира от ф онд "Радио и телевизия".  
Чл. 41. (1) За времето, през което изпъ лняват своите ф ункц ии, членовете на Съ вета за електронни медии 
получават месечно въ знаграж дение в размер, равняващ  се на три средномесечни заплати на заетите лиц а в 
народното стопанство по данни на Н ац ионалния статистически институт.  
(2) (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
(3) Основното месечно въ знаграж дение се преизчислява всяко тримесечие на основата на средномесечната 
заплата за последния месец  от предх одното тримесечие.  
Г лава трета  
БЪ Л Г А РСК О Н А Ц ИОН А Л Н О РА Д ИО И БЪ Л Г А РСК А  Н А Ц ИОН А Л Н А  Т ЕЛ ЕВИЗИЯ   
Раздел I  
Общ и полож ения  
Чл. 42. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са ю ридически лиц а съ с 
седалищ е Соф ия.  
(2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия осъ щ ествяват оперативно управление 
въ рх у имущ еството - дъ рж авна собственост, което им е предоставено до влизането на този закон в сила.  
Чл. 43. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия съ здават и предоставят за 
разпространение радио- и телевизионни програми и допъ лнителна инф ормац ия, вклю чително и телетекст.  
Чл. 44. (1) Разпространението на радио- и телевизионните програми на БН Р и БН Т  се извъ рш ва чрез собствени 
телекомуникац ионни средства или на основата на договор с лиц ензиран далекосъ общ ителен оператор.  
(2) Д ъ рж авата осъ щ ествява лиц ензионна политика в областта на далекосъ общ енията, която гарантира 
разпространението на програмите на БН Р и БН Т  на ц ялата територия на страната.  
Чл. 45. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия въ веж дат и предлагат нови 
радио- и телевизионни услуги.  
(2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия съ здават условия за разпространение и 
прилагане на ц иф рови и други нови тех нологии в радио- и телевизионната дейност.  
Чл. 46. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия имат право да склю чват 
договори за закупуване на готови аудио- и аудио-визуални произведения.  
(2) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия могат да склю чват договори с други 
радио- и телевизионни оператори за доставка, препредаване или обмен на програми.  
Чл. 47. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия имат право сами да съ здават 
програми и предавания или да въ злагат съ здаването им на въ нш ни продуц енти, както и да участват в съ вместни 
продукц ии.  
(2) П родуц енти на новини и актуално-публиц истични предавания с политическа и икономическа тематика, 
разпространявани в програмите на БН Р и БН Т , могат да бъ дат само Бъ лгарското нац ионално радио и 
Бъ лгарската нац ионална телевизия.  
(3) Съ здаването на аудио- и аудио-визуални произведения от въ нш ни продуц енти се извъ рш ва чрез конкурс и 
склю чване на договор с БН Р и БН Т .  
(4) П ринц ипите на отнош енията и редъ т за производство на съ вместни продукц ии, за провеж дане на конкурси и 
за склю чване на договори с въ нш ните продуц енти се уреж дат в правилник, приет от управителния съ вет.  
Чл. 48. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия имат право да вклю чват безплатно 
в новините си репортаж и и инф ормац ии за съ бития, за които друг радио- или телевизионен оператор има 
изклю чителни права за отразяване, в съ ответствие съ с Закона за авторското право и сродните му права , като 
задъ лж ително обявяват източника на инф ормац ия.  
Раздел II  
П рограми на БН Р и БН Т   
Чл. 49. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия съ здават нац ионални и 
регионални програми; предавания за чуж бина, вклю чително за бъ лгарите зад границ а; предавания, 
предназначени за бъ лгарските граж дани, за които бъ лгарският език не е майчин, вклю чително и на тех ния език.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Регионалните програми отразяват съ бития от местно значение. Т е се съ здават в 
регионалните радио- и телевизионни ц ентрове и са предназначени както за населението от съ ответния регион, 
така и за участие в нац ионалните радио- и телевизионни програми.  
(3) Т ериторията на регионите, регионалните програмни сх еми и участието на радио- и телевизионните ц ентрове 
съ с собствени предавания при съ здаването на нац ионалните радио- и телевизионни програми се утвъ рж дават 
от управителните съ вети на БН Р и БН Т .  
Чл. 50. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия изготвят програмната си политика в 
съ ответствие с изискванията за нац ионални общ ествени оператори за радио- и телевизионна дейност.  
Чл. 51. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са длъ ж ни незабавно и 
безвъ змездно да предоставят при поискване програмно време за служ ебни съ общ ения на представители на 
дъ рж авни органи в случаи на бедствие или на непосредствена заплах а за ж ивота, сигурността и здравето на 
населението или на отделни лиц а.  
Чл. 52. (1) П раво на обръ щ ение по БН Р и БН Т  имат президентъ т на републиката, председателят на Н ародното 



съ брание, министъ р-председателят, главният прокурор и председателите на К онституц ионния съ д, на 
Въ рх овния административен съ д и на Въ рх овния касац ионен съ д.  
(2) П о реш ение на Н ародното съ брание БН Р и БН Т  са длъ ж ни незабавно да предоставят програмно време за 
пряко предаване на пленарни заседания.  
(3) П редоставянето на програмно време по ал. 1 и 2 е безвъ змездно.  
Чл. 53. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия могат да дадат програмно 
време за обръ щ ение къ м вярващ ите и за предаване на значими религиозни ц еремонии по искане от:  
1. Бъ лгарската православна ц ъ рква;  
2. други оф иц иално регистрирани вероизповедания.  
(2) Условията и редъ т за предоставяне на програмно време по ал. 1 се определят в правилника за 
организац ията и дейността на БН Р и БН Т .  
Чл. 54. Условията и редъ т за предоставяне на програмно време по БН Р и БН Т  при участие в предизборни 
кампании се определят съ с закон.  
Раздел III  
Управление на БН Р и БН Т   
Чл. 55. (1) Органи на управление на Бъ лгарското нац ионално радио са:  
1. управителният съ вет на БН Р;  
2. генералният директор на БН Р.  
(2) Органи на управление на Бъ лгарската нац ионална телевизия са:  
1. управителният съ вет на БН Т ;  
2. генералният директор на БН Т .  
Чл. 56. Г енералните директори на БН Р и БН Т  и членовете на управителните съ вети осъ щ ествяват своята 
дейност на основание на договори, с които им се въ злага управлението.  
Чл. 57. (1) Работодателят, който е в трудово правоотнош ение с лиц е по чл. 55 , е длъ ж ен да му разреш и 
неплатен отпуск за времетраенето на съ ответния мандат. След изтичането или прекратяването на мандата той 
е длъ ж ен да го въ зстанови на заеманата преди това длъ ж ност.  
(2) Л иц ата по чл. 55 , които къ м момента на избора или утвъ рж даването от Съ вета за електронни медии са в 
трудово правоотнош ение с друг работодател, имат право да го прекратят при условията на чл. 325, т. 8 от 
К одекса на труда .  
(3) Л иц ата по чл. 55 , които къ м момента на избора или утвъ рж даването от Съ вета за електронни медии са в 
трудово правоотнош ение с висш и училищ а или научни организац ии като х абилитирани преподаватели или 
приравнени на тях  научни съ трудниц и, имат право да продъ лж ат да извъ рш ват преподавателска или научна 
дейност по време на мандата си.  
Чл. 58. (1) Управителните съ вети на БН Р и БН Т  се съ стоят от по петима членове, утвъ рж давани от Съ вета за 
електронни медии по предлож ение на съ ответните генерални директори.  
(2) Управителните съ вети на БН Р и БН Т  вклю чват в съ става си съ ответния генерален директор, който е 
председател на съ вета по право.  
(3) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри отсъ ствие генералният директор на БН Т  или БН Р упъ лномощ ава член на 
управителния съ вет да го замества.  
Чл. 59. (1) Членове на управителните съ вети на БН Р и БН Т  могат да бъ дат лиц а с бъ лгарско граж данство, които 
имат местож ителство на територията на страната, висш е образование и проф есионален опит в областта на 
радио- и телевизионната дейност, на културата, ж урналистиката, аудиовизията, телекомуникац иите, правото или 
икономиката.  
(2) Н е могат да бъ дат членове на управителен съ вет на БН Р, съ ответно на БН Т , лиц а, които са:  
1. осъ ж дани на лиш аване от свобода за умиш лени престъ пления от общ  х арактер;  
2. еднолични тъ рговц и, собствениц и, съ друж ниц и, управители, прокуристи или членове на ръ ководни и 
контролни органи на тъ рговски друж ества и кооперац ии;  
3. били щ атни и нещ атни съ трудниц и на бивш ата Д ъ рж авна сигурност.  
Чл. 60. (1) М андатъ т на управителните съ вети на БН Р и БН Т  е 3 години.  
(2) Едно лиц е мож е да бъ де избирано в управителен съ вет на БН Р или в управителен съ вет на БН Т  за не повече 
от два мандата.  
(3) Едно лиц е не мож е едновременно да бъ де член на управителните съ вети на БН Р и БН Т , както и да е член на 
един от тях  и на Съ вета за електронни медии.  
Чл. 61. (1) М андатъ т на член на управителен съ вет се прекратява предсрочно от Съ вета за електронни медии по 
предлож ение на съ ответния генерален директор на основанията за предсрочно прекратяване на мандат на член 
на Съ вета за електронни медии.  
(2) (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
Чл. 62. Управителният съ вет на БН Р, съ ответно управителният съ вет на БН Т :  
1. определя основните насоки за развитие, обема и структурата на програмата;  
2. приема правилниц и за структурата и организац ията на дейността, за работната заплата, за заплащ ането на 
извъ нщ атните съ трудниц и, за редакц ионната дейност, за рекламната дейност, за съ х раняването и ползването 
на ф ондовете и за въ нш ните и съ вместните продукц ии;  
3. взема реш ение за съ здаване на експертни и консултативни съ вети и определя реда за осъ щ ествяване на 
тях ната дейност;  
4. приема структурата и щ атното разписание на служ ителите, условията и реда за склю чване на договори с 
извъ нщ атни съ трудниц и и ж урналисти;  
5. приема проектобю дж ета и вклю чената в него субсидия от дъ рж авния бю дж ет; след съ гласуване съ с Съ вета 
за електронни медии изпращ а в М инистерството на ф инансите проекта за субсидия за вклю чването й в проекта 
за Закон за дъ рж авния бю дж ет;  
6. приема бю дж ета и неговото разпределение, числеността на персонала, средната работна заплата и 
средствата за работна заплата;  



7. приема отчета за изпъ лнение на бю дж ета;  
8. по предлож ение на генералните директори взема реш ение за откриване и закриване на регионални ц ентрове 
и определя тех ния статут, структура и управление, съ гласувано съ с Съ вета за електронни медии;  
9. определя проф есионални изисквания къ м категории заети лиц а в радио- и телевизионната дейност;  
10. утвъ рж дава длъ ж ностните х арактеристики на служ ителите;  
11. утвъ рж дава всички договори за реклама и спонсорство, както и всички други договори съ с стойност над 
посочената в правилниц ите за организац ия и дейност;  
12. утвъ рж дава склю чването и прекратяването на трудовите договори на ръ ководни длъ ж ностни лиц а в БН Р, 
съ ответно в БН Т , и тех ните поделения съ гласно списъ к на длъ ж ностите, посочени в правилниц ите за 
организац ията и дейността им;  
13. реш ава други въ проси в кръ га на своята компетентност.  
Чл. 63. (1) Управителните съ вети на БН Р и БН Т  се свикват на заседания от генералния директор:  
1. по негова иниц иатива, или  
2. по искане на най-малко двама от членовете на съ вета.  
(2) П оканата за заседанието съ дъ рж а проект за дневния ред на заседанието.  
(3) Заседанията са редовни, ако на тях  присъ стват членове, достатъ чни за вземане на реш ения по 
предварително обявения дневен ред.  
Чл. 64. Управителните съ вети на БН Р и БН Т  вземат реш ение с обикновено мнозинство от всички членове.  
Чл. 65. Членовете на управителните съ вети получават от БН Р, съ ответно от БН Т , за времето на мандата си 
месечно въ знаграж дение в размер на три четвъ рти от месечното въ знаграж дение на членовете на Съ вета за 
електронни медии.  
Чл. 66. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) За генерални директори на БН Р, съ ответно на БН Т , се избират лиц а, 
отговарящ и на изискванията за член на Съ вета за електронни медии. За кандидатите за генерален директор на 
БН Р се изисква не по-малко от петгодиш ен трудов стаж  в радио, а за кандидатите за генерален директор на БН Т  
не по-малко от петгодиш ен трудов стаж  в телевизия.  
(2) М андатъ т на генералните директори на БН Р, съ ответно на БН Т , е 3 години.  
(3) Г енералните директори на БН Р, съ ответно на БН Т , могат да бъ дат избирани на съ щ ата длъ ж ност за не 
повече от два последователни 3-годиш ни мандата.  
Чл. 67. (1) ( П редиш ен текст на чл. 67 - Д В, бр. 96 от 2001 г.) М андатъ т на генералния директор на БН Р, 
съ ответно на БН Т , се прекратява предсрочно:  
1. на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на Съ вета за електронни медии;  
2. ако се установи, че извъ рш ва или допуска извъ рш ването от други лиц а на груби или системни наруш ения на 
разпоредбите относно принц ипите за осъ щ ествяване на дейността на радио- и телевизионните оператори.  
(2) ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри предсрочно прекратяване на мандат на генерален директор и до 
провеж дане на нов избор, който да се проведе в срок до три месец а, ръ ководството на съ ответната организац ия 
се въ злага на лиц е, определено от Съ вета за електронни медии и отговарящ о на изискванията по чл. 66 .  
Чл. 68. Г енералният директор на БН Р, съ ответно на БН Т :  
1. провеж да програмната политика;  
2. осъ щ ествява оперативното ръ ководство на БН Р, съ ответно на БН Т , и на тях ното имущ ество;  
3. предлага на Съ вета за електронни медии за утвъ рж даване членовете на управителния съ вет и прави 
предлож ение до Съ вета за електронни медии за предсрочното прекратяване на мандата им;  
4. свиква и председателства заседанията на управителния съ вет;  
5. склю чва и прекратява трудовите договори на служ ителите;  
6. осъ щ ествява правата на работодател по К одекса на труда ;  
7. представлява БН Р, съ ответно БН Т , пред всички ф изически и ю ридически лиц а в страната и в чуж бина;  
8. организира съ ставянето на проектобю дж ета и го внася в управителния съ вет за утвъ рж даване;  
9. организира изпъ лнението, приклю чването и отчитането на бю дж ета и го внася за приемане от управителния 
съ вет.  
Чл. 69. Г енералните директори на БН Р и БН Т  получават месечно въ знаграж дение в размер, равен на 
въ знаграж дението на председател на постоянна комисия на Н ародното съ брание.  
Раздел IV  
Ф инансиране на БН Р и БН Т   
Чл. 70. (1) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия съ ставят, изпъ лняват, 
приклю чват и отчитат самостоятелен бю дж ет.  
(2) Управителните съ вети на БН Р и БН Т  в рамките на бю дж етите си утвъ рж дават бю дж ет или бю дж етна сметка 
за разх оди на регионалните радио- и телевизионни ц ентрове и другите структурни звена.  
(3) В прих од на бю дж ета на БН Р и БН Т  постъ пват:  
1. ф инансиране от ф онд "Радио и телевизия";  
2. субсидия от дъ рж авния бю дж ет;  
3. собствени прих оди от реклама и спонсорство;  
4. постъ пления от допъ лнителни дейности, свъ рзани с радио- и телевизионната дейност;  
5. дарения и завещ ания;  
6. лих ви и други прих оди, свъ рзани с радио- и телевизионната дейност.  
(4) Субсидията от дъ рж авния бю дж ет е:  
1. за подготовка, съ здаване и разпространение на нац ионални и регионални програми; субсидията се определя 
на базата на норматив за час програма, утвъ рден от М инистерския съ вет;  
2. ц елева субсидия за дъ лготрайни материални активи по списъ к, еж егодно утвъ рж даван от М инистерството на 
ф инансите.  
(5) Разх одната част на бю дж ета се съ ставя по класиф икац ията на разх одите на дъ рж авния бю дж ет.  
(6) П ревиш ението на прих одите над разх одите в края на годината е прех оден остатъ к и се вклю чва къ м бю дж ета 
за следващ ата година.  



Чл. 71. Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия подпомагат съ здаването и 
изпъ лнението на нац ионална аудио-, съ ответно аудио-визуална продукц ия, като отделят за съ здаване на ново 
производство, както следва:  
1. Бъ лгарското нац ионално радио отделя за съ здаване и изпъ лнение на бъ лгарски музикални и 
радиодраматични произведения не по-малко от 5 на сто от субсидията на дъ рж авния бю дж ет и ф онд "Радио и 
телевизия";  
2. Бъ лгарската нац ионална телевизия отделя за бъ лгарско ф илмово телевизионно творчество не по-малко от 10 
на сто от субсидията на дъ рж авния бю дж ет и ф онд "Радио и телевизия".  
Г лава четвъ рта  
РЕК Л А М А , РА Д ИО- И Т ЕЛ ЕВИЗИОН ЕН  П А ЗА Р И СП ОН СОРСТ ВО  
Раздел I  
Общ и полож ения  
Чл. 72. (1) Радио- и телевизионните оператори имат право да съ здават и да вклю чват в програмите си реклама.  
(2) Отделни програми и предавания на радио- и телевизионните оператори могат да бъ дат спонсорирани.  
(3) Рекламата и спонсорството се извъ рш ват от радио- и телевизионните оператори съ гласно условията, 
предвидени в този закон.  
Чл. 73. Рекламата и спонсорството се уреж дат с писмени договори меж ду радио- и телевизионните оператори и 
рекламодателя или спонсора.  
Чл. 74. (1) ( П редиш ен текст на чл. 74, доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) П равилата за рекламата важ ат и за радио-, 
съ ответно телевизионния пазар, освен ако в този закон изрично не е предвидено друго.  
(2) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат съ ответно по отнош ение на:  
1. програми, посветени изклю чително на радио- и телевизионен пазар, като рекламирането не бива да 
надх въ рля 15 на сто от програмното време за деня;  
2. програми, посветени изклю чително на самопромоц ия, като рекламирането не бива да надх въ рля 15 на сто от 
програмното време за деня и 12 минути на час.  
Раздел II  
Реклама  
Чл. 75. (1) Рекламата следва да е съ образена с изискванията за лоялна конкуренц ия съ гласно действащ ото 
законодателство.  
(2) Рекламата не мож е да насъ рчава поведение, вредно за здравето или личната сигурност на граж даните, както 
и поведение, с което се увреж да околната среда.  
Чл. 76. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Н е се допуска разпространяването на реклама, съ дъ рж ащ а порнограф ия 
или подтикващ а къ м насилие и незачитане на човеш кото достойнство, както и къ м поведение, което наруш ава 
общ ествения ред и общ оприетите морални норми. Н е се допускат реклами с еротично съ дъ рж ание с участие на 
малолетни и непъ лнолетни или предназначени за тях .  
(2) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Н е се допуска разпространяването на реклами, които са основани на 
нац ионална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминац ия.  
(3) В рекламите, насочени къ м дец ата или в които участват дец а, трябва да се избягва всичко, което мож е да 
влияе отриц ателно на тях ното ф изическо, умствено и нравствено развитие.  
(4) Рекламата, насочена къ м непъ лнолетни, трябва да отговаря на следните условия:  
1. да не призовава непъ лнолетните да закупуват стока или да ползват услуга, като се въ зползва от тях ната 
неопитност или доверчивост;  
2. да не се въ зползва от особеното доверие, което непъ лнолетните изпитват къ м родители, учители и други 
лиц а;  
3. да не показва непъ лнолетни в опасни ситуац ии;  
4. (нова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) да не насъ рчава пряко малолетните и непъ лнолетните да убеж дават своите 
родители или други лиц а да купуват стоките или услугите, които се рекламират.  
(5) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Радио- и телевизионният пазар, насочен къ м малолетни и непъ лнолетни, следва 
да съ ответства на изискванията по ал. 4, както и да не подбуж да непъ лнолетните да склю чват договори за 
продаж ба или наемане на стоки и услуги.  
Чл. 77. (1) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Забранява се реклама, която използва средства за подсъ знателни 
внуш ения.  
(2) Скритата реклама е забранена.  
Чл. 78. Рекламиращ ият е длъ ж ен да не оказва влияние въ рх у съ дъ рж анието на програмите.  
Чл. 79. В рекламите не могат да се използват дъ рж авният герб, х имнъ т на Република Бъ лгария, лиц а на изборни 
длъ ж ности в дъ рж авното управление, както и гласовете и образите на действащ и в операторите ж урналисти - 
водещ и на новини, на политически и икономически предавания.  
Чл. 80. (1) Рекламите на стоки и услуги, за чието производство или тъ рговия се изисква спец иално разреш ение, 
могат да бъ дат вклю чвани в програмите на радио- и телевизионните оператори само след като рекламодателят 
представи необх одимото разреш ение.  
(2) Забранява се всякаква реклама на ц игарени изделия и на тю тю нопуш енето.  
(3) Рекламата на всички видове алкох олни напитки трябва да бъ де съ образена съ с следните изисквания:  
1. да не е насочена къ м малолетни и непъ лнолетни или да се излъ чва в предавания за тях ;  
2. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) да не използва малолетни и непъ лнолетни като изпъ лнители или в частност да 
представят малолетни и непъ лнолетни, употребяващ и тези напитки;  
3. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) в съ дъ рж анието на рекламата употребата на алкох ол да не се свъ рзва съ с 
спортни и ф изически постиж ения или с управлението на превозни средства;  
4. да не се твъ рди, че алкох олните напитки притеж ават терапевтични качества, имат стимулиращ  или 
успокояващ  еф ект, или че реш ават лични проблеми;  
5. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) да не насъ рчава прекалената консумац ия на алкох олни напитки или да представя 
въ здъ рж анието или умереността в отриц ателна светлина;  



6. да не подсказва, че високото алкох олно съ дъ рж ание допринася за полож ителните качества на алкох олните 
напитки;  
7. (нова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) да не съ здава впечатлението, че употребата на алкох ол допринася за соц иален 
или сексуален успех .  
(4) Н е се допуска рекламирането на наркотиц и и на други псих отропни вещ ества.  
(5) Рекламата на лекарствени средства и на медиц инско лечение се вклю чва в програмата само ако те са 
съ образени с изискванията на действащ ото законодателство. Н е се допуска рекламата на лекарствени средства 
и медиц инско лечение, разреш ени за ползване само по лекарско предписание.  
(6) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Забранява се радио- и телевизионният пазар на лекарства и на медиц инско 
лечение.  
Чл. 81. (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Ограниченията по чл. 74, ал. 2 и чл. 86 не се отнасят до съ общ ения на 
самите радио- и телевизионни оператори въ в връ зка съ с собствената им програма или допъ лнителните услуги, 
предлагани от тях , както и публични съ общ ения и призиви за благотворителност, които се вклю чват в 
програмите безплатно.  
Чл. 82. (1) Рекламата трябва ясно да се разпознава като такава и да бъ де отделена от другите части на 
програмата чрез визуални или звукови средства.  
(2) Рекламата се вклю чва в програмите под ф ормата на рекламни блокове. П о изклю чение в програмите могат 
да бъ дат вклю чени и отделни реклами.  
(3) Рекламата се вклю чва в програмата меж ду отделните предавания. Т я мож е да бъ де вклю чена и в самото 
предаване само при условие, че не се наруш ават неговата ц ялост и качество и че са гарантирани авторските 
права.  
(4) В предавания, съ ставени от отделни части, рекламите могат да бъ дат разполагани меж ду тези части.  
(5) П ри предаване на спортни съ бития и съ стезания рекламите се разполагат меж ду отделните части или в 
прекъ сванията на съ битието или съ стезанието.  
Чл. 83. (1) Реклами не се допускат по време на нац ионални чествания и религиозни служ би.  
(2) Н е се прекъ сват за реклама новини, политически и икономически коментари и анализи, документални ф илми 
и детски предавания.  
Чл. 84. (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) (1) (Изм. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) А удио-визуални произведения, като игрални 
или телевизионни ф илми, с изклю чение на серии, сериали, забавни предавания и документални ф илми, могат 
да бъ дат прекъ свани веднъ ж  въ в всеки изтекъ л период от 45 мин., при условие че времетраенето на 
предаването или на ф илма надвиш ава 45 мин. След изтичането на два пъ лни периода от 45 мин. по-
нататъ ш ното прекъ сване е въ змож но след изтичане на период от поне 20 мин.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) М еж ду две последователни прекъ свания в предавания, освен тези по ал. 1, 
следва да е изтекъ л период от поне 20 мин.  
Чл. 85. Н е се допускат платени репортаж и в новини и политически предавания.  
Чл. 86. (Изм. и доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г.) (1) Общ ото времетраене на 
рекламата за всяка отделна програма не мож е да надвиш ава:  
1. за БН Т  - 15 минути на денонощ ие и 4 минути на час;  
2. за БН Р - 6 минути на час;  
3. за останалите радио- и телевизионни общ ествени оператори - 6 минути на час;  
4. за тъ рговските оператори - 15 на сто от програмното време за деня и 12 минути на час;  
5. Бъ лгарската нац ионална телевизия има право да използва до една трета от общ ия обем на рекламното време 
за денонощ ието в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.  
(2) В програмите на извъ нстоличните ц ентрове на БН Р и БН Т , предназначени за регионално разпространение, 
общ ото времетраене на рекламата не мож е да надх въ рля 6 минути на час.  
(3) Ограниченията по ал. 1, т. 1 - 3 не се отнасят до рекламата, вклю чена в предавания по време на отразяване 
на прояви на изкуството, културата и спорта с общ онац ионално и меж дународно значение, определени като 
такива с реш ение на управителните съ вети на съ ответните радио- и телевизионни оператори. В този случай за 
времетраенето на рекламата се прилага разпоредбата на ал. 1, т. 4.  
(4) Ограничението по ал. 1, т. 4 относно максималното времетраене на рекламата до 12 минути на час не се 
отнася до програмите, посветени изклю чително на радио- и телевизионния пазар.  
Чл. 87. (1) Инф ормац ионните рекламни ф илми, интервю та и съ общ ения с рекламна ц ел се вклю чват в общ ото 
рекламно време.  
(2) П ри представянето на рекламите по ал. 1 се допуска участието на ж урналисти - водещ и на новини, на 
политически и икономически предавания.  
Чл. 88. (1) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Ф ормите на радио- и телевизионен пазар са самостоятелна програма, 
посветена на радио- и телевизионен пазар, пазарен прозорец  и пазарен спот. В общ ото допустимо времетраене 
по чл. 74, ал. 2 и чл. 86 се вклю чва времетраенето и на радио- и телевизионните спотове.  
(2) Общ ият брой на радио- и телепазарните прозорц и не мож е да бъ де повече от осем за едно денонощ ие, а 
общ ото им времетраене не мож е да надх въ рля 3 часа за едно денонощ ие.  
(3) Всеки радио- и телепазарен прозорец  трябва да има минимална продъ лж ителност 15 минути.  
(4) Ограниченията по ал. 2 не се отнасят за спец иализираните радио- и телепазарни канали.  
Раздел III  
Спонсорство  
Чл. 89. Отделните предавания на операторите могат да бъ дат спонсорирани изц яло или отчасти.  
Чл. 90. (1) Н е могат да бъ дат спонсори на предавания политически партии и организац ии, както и религиозни 
организац ии.  
(2) Н е могат да бъ дат спонсори на предавания лиц а, чиято основна дейност е производството на стоки и услуги, 
забранени за рекламиране.  
(3) Н е могат да бъ дат спонсорирани политически и икономически предавания, които съ дъ рж ат анализи и 
коментари или чиято тематика е сх одна с предмета на дейност на спонсора.  



(4) Н е могат да бъ дат спонсорирани новини, с изклю чение на спортните новини, когато са отделени от другите 
части на програмата чрез визуални или звукови средства или като отделно предаване.  
Чл. 91. Спонсоръ т няма право да оказва влияние въ рх у съ дъ рж анието и представянето на спонсорираното 
предаване.  
Чл. 92. (1) Спонсорираните предавания не могат да призовават къ м продаж ба, купуване или използване на стоки 
и услуги на спонсора или на трето лиц е, особено чрез споменаване на тези стоки и услуги в предаванията.  
(2) Името на спонсора и/или тъ рговската му марка се споменава, представя или обозначава по друг начин само 
в началото и/или в края на предаването.  
Г лава пета  
Ф ИН А Н СИРА Н Е Н А  РА Д ИО- И Т ЕЛ ЕВИЗИОН Н А Т А  Д ЕЙ Н ОСТ   
Раздел I  
Т акси  
Чл. 93. (1) За ф инансиране на общ ествената радио- и телевизионна дейност се заплащ а месечна такса въ з 
основа на всеки регистриран електромер.  
(2) Н е се заплащ а такса при електромер за триф азен ток, регистриран за производствени нуж ди.  
(3) Л иц ата, които не притеж ават радио- и телевизионни приемниц и или не приемат радио- и телевизионни 
предавания, заявяват това с декларац ия, подадена пред съ ответната служ ба. Т е се освобож дават от заплащ ане 
на таксата по ал. 1 от деня на подаване на декларац ията.  
(4) (Частично обявена за противоконституц ионна от К С на РБ, относно израза "по всяко време" - Д В, бр. 60 от 
1999 г.)  
-----------------------------------------------------------------------------  
Съ ответната служ ба мож е по всяко време да извъ рш и проверка за верността на декларац ията. А ко се установи 
неверност на декларац ията или лиц ето не допусне да се извъ рш и проверка за верността на декларац ията, 
таксата се дъ лж и в двоен размер за ц ялото време от деня на подаване на декларац ията.  
-----------------------------------------------------------------------------  
Чл. 94. (1) Г раж даните заплащ ат месечна такса по чл. 93 в размер 0,6 на сто от минималната работна заплата за 
страната, определена от М инистерския съ вет, за всеки регистриран електромер.  
(2) Ю ридическите и ф изическите лиц а, осъ щ ествяващ и тъ рговска дейност, както и дъ рж авните и общ инските 
организац ии заплащ ат месечна такса в размер 2,5 на сто от минималната работна заплата за страната, 
определена от М инистерския съ вет, за всеки регистриран електромер.  
Чл. 95. Т аксата по чл. 94 се заплащ а заедно с дъ лж имите суми за ползвана електрическа енергия по съ ответния 
за това ред чрез касите на електроснабдителните предприятия на " Н ац ионалната електрическа компания" - ЕА Д .  
Чл. 96. Освобож дават се от заплащ ане на такси граж дани с увреден слух  или зрение с II група инвалидност.  
Чл. 97. (1) Н е се плащ а такса при ползване на приемниц и и устройства от здравни заведения, детски домове и 
градини, образователни, соц иални и културни институц ии по списъ к, предлож ен от съ ответните министерства и 
ведомства и утвъ рден от Съ вета за електронни медии, както и ако приемниц ите и устройствата се ползват като 
монитори.  
(2) Списъ къ т по ал. 1 се публикува в Инф ормац ионния бю летин на Съ вета за електронни медии и периодично се 
актуализира.  
Раздел II  
Ф онд "Радио и телевизия"  
Чл. 98. Съ здава се ф онд "Радио и телевизия" къ м Съ вета за електронни медии за ф инансиране на радио- и 
телевизионната дейност.  
Чл. 99. (1) Ф онд "Радио и телевизия" се ръ ководи от управителен съ вет, чийто съ став се определя от Съ вета за 
електронни медии.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 88 от 2005 г.) Управителният съ вет задъ лж ително вклю чва представител на 
М инистерството на ф инансите, представител на Д ъ рж авната агенц ия за инф ормац ионни тех нологии и 
съ общ ения, представител на общ ествените радио- и телевизионни оператори и представител на тъ рговските 
радио- и телевизионни оператори.  
(3) Съ ветъ т за електронни медии приема правилниц и за устройството и дейността на ф онд "Радио и телевизия" 
и на неговия управителен съ вет.  
Чл. 100. Управителният съ вет избира от съ става си председател.  
Чл. 101. (1) Съ ветъ т за електронни медии назначава изпъ лнителен директор на ф онд "Радио и телевизия", който 
ръ ководи оперативната дейност на ф онда.  
(2) Изпъ лнителният директор не мож е да бъ де член на управителния съ вет.  
Чл. 102. (1) ( П редиш ен текст на чл. 102, изм. и доп. - Д В, бр. 96 от 2001 г., изм., бр. 93 от 2005 г.) Средствата въ в 
ф онд "Радио и телевизия" се набират от:  
1. съ браните месечни такси за приемане на радио- и телевизионни програми;  
2. пъ рвоначалните и годиш ните лиц ензионни, съ ответно регистрац ионни такси, съ бирани от Съ вета за 
електронни медии;  
3. лих ви въ рх у средствата, набирани въ в ф онда;  
4. дарения и завещ ания;  
5. други източниц и, определени в закон.  
(2) Л иц ензионните и регистрац ионните такси, съ бирани от Съ вета за електронни медии, покриват 
административните му разх оди за дейностите, свъ рзани с лиц ензирането, регистрирането и надзора въ рх у 
дейността за спазване на условията, предвидени в лиц ензиите, и на условията, при които е извъ рш ена 
регистрац ията.  
(3) Радио- и телевизионните оператори заплащ ат такси, както следва:  
1. пъ рвоначална лиц ензионна такса, вклю чително:  
а) за проверка на редовността на документите;  
б) за издаване на лиц ензията;  



2. пъ рвоначална регистрац ионна такса, вклю чително:  
а) за проверка на редовността на документите;  
б) за извъ рш ване на регистрац ията и за издаване на удостоверение;  
3. годиш на такса:  
а) за надзор въ рх у дейността на лиц ензирания радио- и телевизионен оператор за спазването на закона и на 
условията, при които е издадена лиц ензията;  
б) за надзор въ рх у дейността на регистрирания радио- и телевизионен оператор за спазване на заявения 
програмен проект, програмна конц епц ия, програмен проф ил или програмна сх ема;  
4. такса за изменение и допъ лнение на лиц ензията, съ ответно за промени в регистрираните обстоятелства, 
вклю чително:  
а) за разглеж дане на искането;  
б) за извъ рш ване на промените;  
5. такса за удъ лж аване срока на лиц ензията;  
6. такса за издаване на дубликат на лиц ензията, съ ответно на удостоверението за регистрац ия.  
(4) Размеръ т на пъ рвоначалната лиц ензионна, съ ответно регистрац ионна такса се определя съ образно 
необх одимите административни разх оди по подготовката и издаването на лиц ензията, съ ответно по 
регистрац ията, въ з основа на следните критерии:  
1. брой на регистрираните ж ители, които могат да бъ дат обслуж ени от лиц ензираната, съ ответно 
регистрираната дейност;  
2. териториален обх ват на дейността;  
3. вид на лиц ензираната или регистрираната дейност.  
(5) Размеръ т на годиш ната такса се определя съ образно административните разх оди на Съ вета за електронни 
медии за:  
1. надзора по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност - за годиш ната лиц ензионна такса;  
2. надзора по спазването на заявените от регистрираните оператори програмен проект, програмна конц епц ия, 
програмен проф ил или програмна сх ема - за годиш ната регистрац ионна такса.  
(6) Размеръ т, сроковете и начините на заплащ ането на таксите по ал. 3 се определят с Т ариф а за таксите за 
радио- и телевизионна дейност , одобрена от М инистерския съ вет. Т ариф ата се внася в М инистерския съ вет от 
министъ ра на културата по предлож ение на Съ вета за електронни медии.  
(7) Т аксите по ал. 3 се определят в съ ответствие съ с следните принц ипи:  
1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори;  
2. пропорц ионалност по отнош ение на административните разх оди;  
3. насъ рчаване на конкуренц ията и на предоставянето на нови услуги;  
4. задоволяване потребностите на общ еството от качествени радио- и телевизионни услуги.  
(8) Л иц ензираните радио- и телевизионни оператори заплащ ат еднакви лиц ензионни такси при еднакъ в вид и 
обх ват на лиц ензираната радио- и телевизионна дейност.  
(9) П рих одите от таксите по ал. 3 се администрират от Съ вета за електронни медии.  
Чл. 103. (1) Средствата от ф онд "Радио и телевизия" се разх одват за:  
1. ф инансиране на БН Р и БН Т ;  
2. ф инансиране на Съ вета за електронни медии;  
3. ф инансиране на проекти с нац ионално значение, свъ рзани с внедряване и използване на нови тех нологии в 
радио- и телевизионната дейност;  
4. ф инансиране на значими културни и образователни проекти;  
5. ф инансиране на проекти и дейности, предназначени да разш ирят разпространението на радио- и 
телевизионните програми по население и/или територия;  
6. управлението на ф онда;  
7. " Н ац ионалната електрическа компания" - ЕА Д , въ в връ зка съ с съ бирането на таксите по чл. 93 .  
(2) Ф инансирането на БН Р и БН Т  е:  
1. за подготвяне, съ здаване и разпространение на нац ионални и регионални програми по норматив за час 
програма, определен от Съ вета за електронни медии по предлож ение на БН Р и БН Т ;  
2. ц елево ф инансиране за дъ лготрайни материални активи.  
(3) Съ ветъ т за електронни медии открива извъ нбю дж етна сметка в Бъ лгарската народна банка за съ х раняване 
на средствата на ф онд "Радио и телевизия".  
Чл. 104. П ревиш ението на прих одите над разх одите в края на годината е прех оден остатъ к и се използва през 
следващ ата година по предназначение.  
Г лава ш еста  
Л ИЦ ЕН ЗИРА Н Е И РЕГ ИСТ РИРА Н Е Н А  РА Д ИО- И Т ЕЛ ЕВИЗИОН Н И ОП ЕРА Т ОРИ  
(Загл. изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.)  
Раздел I  
Общ и полож ения  
Чл. 105. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г., доп., бр. 77 от 2002 г.) Радио- и телевизионна дейност чрез използване 
на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно 
радиоразпръ скване се осъ щ ествява въ з основа на лиц ензия, издадена от Съ вета за електронни медии при 
условията и по реда на този закон и в съ ответствие съ с стратегията по чл. 8, ал. 3 .  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) За лиц ензия могат да кандидатстват само ф изически лиц а - еднолични тъ рговц и, 
и ю ридически лиц а регистрирани по бъ лгарското законодателство.  
(3) (Изм. и доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 93 от 2005 г.) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската 
нац ионална телевизия осъ щ ествяват радио- и телевизионна дейност като нац ионални общ ествени оператори 
въ з основа на лиц ензии и регистрац ии, издадени по реда на този закон. Бъ лгарското нац ионално радио и 
Бъ лгарската нац ионална телевизия се лиц ензират и регистрират за далекосъ общ ителна и програмна дейност по 
реда на Закона за далекосъ общ енията и този закон без тъ рг или конкурс.  



(4) Н е могат да кандидатстват за издаване на лиц ензии:  
1. (изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) ю ридически лиц а, на които е отказано или е отнето разреш ението за извъ рш ване 
на застрах ователна дейност по § 8а, ал. 1, т. 2 от Закона за застрах оването ;  
2. ю ридически лиц а, в които ю ридическите лиц а по т. 1 или съ друж ниц ите или акц ионерите в тях  притеж ават 
дялово участие;  
3. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) ф изически лиц а - еднолични тъ рговц и, и ю ридически лиц а, които не могат да 
докаж ат собствеността на имущ еството си или на капитала, по чл. 6 от Закона за мерките срещ у изпирането на 
пари ;  
4. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) ю ридически лиц а, в които ф изически лиц а - едноличните тъ рговц и, и 
ю ридическите лиц а по т. 3 или съ друж ниц ите или акц ионерите в тях  притеж ават дялово участие;  
5. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) ф изически лиц а - еднолични тъ рговц и, и ю ридически лиц а, които през последните 
пет години, предх ож дащ и кандидатстването за лиц ензия, са обявени в несъ стоятелност или са в производство 
за обявяване в несъ стоятелност или в ликвидац ия;  
6. ю ридически лиц а, в които като съ друж ниц и или акц ионери участват лиц а, вклю чени в списъ ка по чл. 3, ал. 1 от 
Закона за инф ормац ия относно необслуж вани кредити ;  
7. ю ридически лиц а, в които има съ друж ниц и или акц ионери, които са съ друж ниц и или акц ионери и в 
ю ридически лиц а с регистриран предмет "рекламна дейност" или осъ щ ествяват рекламна дейност;  
8. ю ридически лиц а, в които има съ друж ниц и или акц ионери, които са съ друж ниц и или акц ионери и в 
ю ридически лиц а с регистриран предмет "ох ранителна дейност" или осъ щ ествяват ох ранителна дейност;  
9. далекосъ общ ителни оператори, които имат монополно полож ение на пазара;  
10. (нова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) еднолични тъ рговц и и ю ридически лиц а, които през последната година, 
предх ож дащ а кандидатстването за лиц ензия, са получили отказ за съ щ ия вид лиц ензирана дейност или 
издадена по този закон лиц ензия им е била отнета.  
(5) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Съ ветъ т за електронни медии въ злага проверката по ал. 4 на съ ответните 
компетентни органи.  
(6) ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) К андидатите за лиц ензия трябва да предоставят на Съ вета за електронни 
медии следните документи съ гласно изискванията на чл. 105 :  
1. документ за актуално съ стояние на друж еството си;  
2. документи, доказващ и произх ода на капитала за последните три години назад, вклю чително заверен 
счетоводен отчет, считано от датата на подаване на документите;  
3. списъ к на медийните предприятия, в които са акц ионери или съ друж ниц и.  
Чл. 106. (1) Л иц ензията е лична.  
(2) (Изм. и доп. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П рех въ рляне на лиц ензия се допуска от Съ вета за електронни медии при 
спазване на изискванията къ м лиц ата за пъ рвоначално лиц ензиране.  
(3) ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри прех въ рляне на лиц ензия за радио- и телевизионна дейност, издадена по 
реда на чл. 116 , 116а, 116б , 116в и 116г, се уведомява К омисията за регулиране на съ общ енията, която в 10-
дневен срок прех въ рля индивидуалната лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване на налични 
и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване 
на лиц ето, на което е прех въ рлена съ ответната лиц ензия за радио- и телевизионна дейност.  
Чл. 107. (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
Чл. 108. П ри представяне на документите за получаване на лиц ензии по чл. 111 кандидатите декларират, че не 
притеж ават дялове, акц ии или друг вид права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия 
размер според антимонополното законодателство на Република Бъ лгария.  
Чл. 109. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Л иц ензиите се издават за срок до 15 г. Срокъ т мож е да бъ де продъ лж ен 
с реш ение на Съ вета за електронни медии по искане на лиц ензирания, като общ ата му продъ лж ителност не 
мож е да бъ де над 25 г.  
(2) Срокъ т на лиц ензията по Закона за далекосъ общ енията трябва да отговаря на срока на лиц ензията по този 
закон.  
Чл. 110. (1) Л иц ензията за радио- и телевизионна дейност съ дъ рж а:  
1. наименованието ( ф ирмата) и седалищ ето на радиооператора или телевизионния оператор;  
2. вида (общ ествен или тъ рговски);  
3. датата на издаване на лиц ензията;  
4. началната дата на разпространение на програмата;  
5. обх вата на разпространение (нац ионален, регионален, местен);  
6. срока на лиц ензията;  
7. тех ническите и други изисквания къ м програмите.  
(2) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 93 от 2005 г.) В лиц ензията се вклю чват задъ лж ения за спазване на 
изискванията по чл. 6, ал. 3 и чл. 7 и принц ипите за осъ щ ествяване на радио- и телевизионна дейност по чл. 10 
и чл. 19, ал. 1 , вклю чително период и граф ик за постигане на предвидените в чл. 10, ал. 2 и 3 съ отнош ения.  
Раздел II  
Ред за издаване на лиц ензия  
Чл. 111. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) К андидатите за лиц ензия за радио- и телевизионна дейност подават 
писмено заявление до Съ вета за електронни медии, къ м което прилагат:  
1. учредителен акт;  
2. (изм. - Д В, бр. 34 от 2006 г.) удостоверение за тъ рговска регистрац ия или документи, удостоверяващ и 
съ здаването на ю ридическото лиц е;  
3. (изм. - Д В, бр. 105 от 2005 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Д анъ чно-осигурителния проц есуален кодекс ;  
4. предлож ение за способ на разпространение на програмите;  
5. декларац ия по чл. 108 ;  
6. декларац ия, че не са налиц е обстоятелства по чл. 105, ал. 4 ;  
7. доказателства за ф инансовите въ змож ности за изпъ лнение на дейността;  



8. програмен проект, програмна конц епц ия, програмен проф ил, програмна сх ема, списъ к на допъ лнителни 
радио- и телевизионни услуги;  
9. доказателства за тъ рговски и отстъ пени авторски права за защ итени произведения в програмите и за 
отстъ пени сродни права за предоставяне за разпространение на чуж ди програми.  
Чл. 112. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии извъ рш ва проверка за редовността на 
подадените документи по чл. 111 .  
(2) П ри констатиране на пропуски и недостатъ ц и в документите по чл. 111 на кандидатите се дава 7-дневен срок 
за отстраняването им, като срокъ т тече от уведомяването. А ко пропуските и недостатъ ц ите не бъ дат отстранени 
до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеж дат.  
Чл. 113. (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
Чл. 114. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Членовете на Съ вета за електронни медии и неговите служ ители, както и 
членовете на конкурсната комисия, са длъ ж ни да опазват тайната на инф ормац ията, съ дъ рж ащ а се в 
документите на кандидатите.  
Чл. 115. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Съ ветъ т за електронни медии съ здава и поддъ рж а публичен регистъ р за 
издадените лиц ензии и направените регистрац ии.  
Чл. 116. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) ( Д оп. - Д В, бр. 77 от 2002 г.) За осъ щ ествяване на радио- и телевизионна 
дейност чрез използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни 
мреж и за наземно радиоразпръ скване се издава лиц ензия след провеж дане на конкурс в съ ответствие съ с 
стратегията по чл. 8, ал. 3 .  
(2) П роц едурата за провеж дане на конкурс се открива по искане на заинтересовано лиц е или по иниц иатива на 
Съ вета за електронни медии. В искането, отправено до Съ вета за електронни медии, лиц ето мож е да посочи 
ж еланата точка на излъ чване и териториален обх ват.  
(3) Съ ветъ т за електронни медии в 14-дневен срок от постъ пване на искането по ал. 2 писмено изисква от 
К омисията за регулиране на съ общ енията инф ормац ия относно тех ническите параметри, необх одими за 
наземно радиоразпръ скване на радио- и телевизионни програми за населено място, регион или за ц ялата 
територия на Република Бъ лгария, вклю чително свободните радиочестоти, допустимите мощ ности на 
излъ чване, въ змож ните точки на излъ чване, както и друга необх одима тех ническа инф ормац ия.  
(4) ( Д оп. - Д В, бр. 77 от 2002 г.) К омисията за регулиране на съ общ енията представя на Съ вета за електронни 
медии своето реш ение по запитването в срок до три месец а, а когато е необх одимо меж дународно 
координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти - в срок до 6 месец а, спазвайки изискванията за 
еф ективното използване на радиочестотния спектъ р в съ ответствие съ с стратегията по чл. 8, ал. 3 .  
(5) П ри полож ително реш ение по ал. 4 К омисията за регулиране на съ общ енията прилага проект на лиц ензия за 
далекосъ общ ителна дейност и прилож ения, съ дъ рж ащ и съ ответните тех нически параметри за лиц ензиите, 
които могат да бъ дат издадени от К омисията за регулиране на съ общ енията съ образно наличния свободен 
радиочестотен спектъ р.  
Чл. 116а. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. - Д В, бр. 77 от 2002 г.) В 14-дневен срок от получаване на 
отговора и в съ ответствие съ с стратегията по чл. 8, ал. 3 Съ ветъ т за електронни медии взема реш ение за 
откриване на конкурс или конкурси съ образно наличния свободен радиочестотен спектъ р.  
(2) Реш ението по ал. 1 се обнародва в "Д ъ рж авен вестник" и съ дъ рж а датата, мястото и часа на провеж дане на 
конкурса, срока и мястото на подаване на заявление за участие, мястото, срока и реда за закупуване на 
конкурсните книж а.  
(3) К онкурсните книж а съ дъ рж ат:  
1. проект на лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност и прилож ението къ м нея, съ дъ рж ащ о тех ническите 
параметри, съ образно наличния свободен радиочестотен спектъ р;  
2. искани темпове на развитие и/или на обслуж ване;  
3. изисквания за опазване на околната среда;  
4. изисквания за качество;  
5. изисквания, свъ рзани с творческите, ф инансови и тех нически въ змож ности и опит;  
6. критерии за оц енка и тях ната относителна теж ест при определяне на комплексната оц енка, при спазване на 
изискването за приоритет на оц енката на програмния проект.  
(4) К онкурсъ т се провеж да не по-рано от 30 дни от обнародване на реш ението по ал. 1. В случай, че се обявяват 
няколко конкурса, съ образно наличния свободен радиочестотен спектъ р, те се провеж дат едновременно.  
Чл. 116б. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) К андидатите за получаване на лиц ензията за радио- и телевизионна 
дейност подават заявление за участие в конкурса, къ м което прилагат следните конкурсни документи:  
1. документите по чл. 111 ;  
2. предварителен тех нически проект за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на 
нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване, съ образен с конкурсните книж а;  
3. проект на бизнесплан за осъ щ ествяване на дейността;  
4. декларац ия за опазване на поверителността на инф ормац ията, която се съ дъ рж а в конкурсните книж а;  
5. доказателствени документи за заплатени конкурсни книж а;  
6. други документи, свъ рзани с конкурсната проц едура.  
Чл. 116в. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Съ ветъ т за електронни медии определя председател и съ став на 
експертна комисия за провеж дане на конкурса, в която задъ лж ително се вклю чват членове на Съ вета за 
електронни медии и на К омисията за регулиране на съ общ енията. В комисията могат да участват и експерти от 
други заинтересовани ведомства и организац ии. П редседателят на Съ вета за електронни медии издава заповед 
за назначаване на експертната комисия. Членовете на комисията подписват декларац ия за поверителност на 
инф ормац ията, станала им известна при провеж дането на конкурса.  
(2) Съ ветъ т за електронни медии на основание на конкурсните документи, критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6, 
доклада на експертната комисия и комплексна оц енка за най-пъ лно удовлетворяване на конкурсните изисквания 
класира кандидатите и взема реш ения за издаване на лиц ензия за радио- или телевизионна дейност и на 
индивидуална лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване на налични и/или изграж дане, 



поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване от К омисията за 
регулиране на съ общ енията на кандидата, класиран на пъ рво място.  
(3) Л иц ензия за радио- и телевизионна дейност за територията на Република Бъ лгария не се издава на лиц е или 
свъ рзани с него лиц а по смисъ ла на Т ъ рговския закон , които притеж ават лиц ензии от съ щ ия вид, за радио- и 
телевизионна дейност с регионален или местен обх ват, освен ако те не се откаж ат от нея, с изклю чение на 
случаите по чл. 49.  
(4) В тридневен срок от влизане на реш ението по ал. 2 в сила Съ ветъ т за електронни медии уведомява 
К омисията за регулиране на съ общ енията. В десетдневен срок Съ ветъ т за електронни медии издава лиц ензия 
за радио- и/или телевизионна дейност, а К омисията за регулиране на съ общ енията издава индивидуална 
лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и 
използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за наземно радиоразпръ скване.  
Чл. 116г. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) В случай, че в 10-дневен срок от реш ението на Съ вета за електронни 
медии одобреният кандидат се откаж е от издаването на лиц ензиите, те се предлагат на участника, класиран на 
второ място.  
(2) П ри отказ и на втория участник проц едурата се закрива.  
Раздел III  
Н адзор, изменение и прекратяване на лиц ензията  
Чл. 117. Н адзоръ т за спазването на този закон и за изискванията по лиц ензията се осъ щ ествява от съ ответните 
длъ ж ностни лиц а на Съ вета за електронни медии.  
Чл. 118. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри констатиране на наруш ения Съ ветъ т за електронни медии в срок един 
месец  е длъ ж ен да разгледа и обсъ ди представените документи и да вземе реш ение относно налагане на 
имущ ествена санкц ия по този закон и/или отнемане на лиц ензията.  
Чл. 119. (1) (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри констатиране на промяна на дейността на лиц ензиран радио- или 
телевизионен оператор от общ ествен в тъ рговски Съ ветъ т за електронни медии взема реш ение за прекратяване 
на лиц ензията.  
(2) Л иц ето по ал. 1 мож е да кандидатства за лиц ензия като тъ рговски радио- и телевизионен оператор.  
(3) Л иц ето по ал. 1 има право да поиска изменение на лиц ензията си тогава, когато се налага промяна на 
х арактера на дейността му в тъ рговска.  
Чл. 120. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) В случаите по чл. 119 Съ ветъ т за електронни медии взема реш ение за 
изменение или прекратяване на лиц ензията.  
Чл. 121. (1) ( П редиш ен текст на чл. 121 - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Л иц ензията се прекратява съ с:  
1. изтичането на срока;  
2. отнемането й;  
3. (доп. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) прекратяването на ю ридическото лиц е или смъ рт на ф изическото лиц е - 
едноличен тъ рговец ;  
4. (нова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) предсрочно по искане на лиц ензианта.  
(2) ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри прекратяване на лиц ензията за радио- и телевизионна дейност, издадена по 
реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съ ветъ т за електронни медии изисква от К омисията за регулиране на 
съ общ енията прекратяване на далекосъ общ ителната лиц ензия.  
Чл. 122. Л иц ензията се отнема при:  
1. груби наруш ения на принц ипите на радио- и телевизионната дейност;  
2. (изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г., бр. 93 от 2005 г.) системни наруш ения на разпоредбите по чл. 6, ал. 3, чл. 7, 10, 
чл. 13, ал. 4 и чл. 19, ал. 1 ;  
3. установяване на неверни данни в декларац иите по чл. 111 .  
Чл. 123. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Отнемане на лиц ензия на радио- и телевизионен оператор се извъ рш ва 
от Съ вета за електронни медии с мотивирано реш ение. Отнемането се извъ рш ва след отправяне на писмено 
предупреж дение с определен срок за отстраняване на наруш ението. Отнемането става въ в всички случаи след 
налагане на две имущ ествени санкц ии за едно и съ щ о наруш ение.  
(2) Съ ветъ т за електронни медии отнема лиц ензията, ако в срока по ал. 1 лиц ензираният не е отстранил 
наруш ението.  
(3) С реш ението за отнемане се определя срок, в който лиц ето не мож е да се кандидатира за нова лиц ензия и 
който не мож е да бъ де по-малъ к от две години.  
Чл. 123а. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) П ри отнемане на лиц ензия за радио- и телевизионна дейност, издадена по 
реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съ ветъ т за електронни медии уведомява К омисията за регулиране на 
съ общ енията, която в 10-дневен срок отнема индивидуалната лиц ензия за далекосъ общ ителна дейност за 
използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни мреж и за 
наземно радиоразпръ скване.  
Чл. 124. (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) С отнемането на лиц ензията лиц ензиантъ т е длъ ж ен да преустанови 
радио- и телевизионната си дейност.  
Чл. 125. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Н е по-къ сно от ш ест месец а преди изтичането на срока на лиц ензията 
лиц ензиантъ т следва да заяви намерение за продъ лж аване срока на лиц ензията.  
(2) Съ ветъ т за електронни медии разглеж да искането за продъ лж аване срока на лиц ензията по ал. 1 и в срок до 
три месец а преди изтичането на срока на лиц ензията взема реш ение по искането и писмено уведомява 
лиц ензианта.  
(3) В случаите на полож ително реш ение на Съ вета за електронни медии по ал. 2, когато лиц ензията е издадена 
по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съ ветъ т за електронни медии уведомява К омисията за регулиране 
на съ общ енията, която в 10-дневен срок продъ лж ава срока на индивидуалната лиц ензия за далекосъ общ ителна 
дейност за използване на налични и/или изграж дане, поддъ рж ане и използване на нови далекосъ общ ителни 
мреж и за наземно радиоразпръ скване.  
Раздел IV  
( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.)  



Регистриране на радио- и телевизионни оператори  
Чл. 125а. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) Л иц а, които ж елаят да съ здават радио- или телевизионни програми за 
разпространение чрез тех нически способи, различни от наземното радиоразпръ скване, подлеж ат на 
регистрац ия.  
(2) Ж елаещ ите да се регистрират подават пред Съ вета за електронни медии заявление с документите по чл. 111 
.  
(3) Съ ветъ т за електронни медии се произнася по искането за регистрац ия с реш ение в 14-дневен срок от 
постъ пване на документите. П ри непъ лнота и нередовност на документите се прилага чл. 112, ал. 2 .  
(4) Съ ветъ т за електронни медии мож е да откаж е регистрац ия само ако представените програмен проект, 
програмна конц епц ия, програмен проф ил или програмна сх ема противоречат на разпоредбите на закона или ако 
нередовностите по ал. 3 не бъ дат отстранени в срок. П ри регистрирането не могат да се поставят ограничения, 
свъ рзани с обх вата на разпространение на програмата.  
(5) Въ з основа на реш ението на заявителя се издава удостоверение, което съ дъ рж а:  
1. наименованието ( ф ирмата) и седалищ ето на радио- или телевизионния оператор;  
2. наименованието на програмата;  
3. вида (общ ествен или тъ рговски);  
4. програмния проф ил ( ф ормат);  
5. началната дата на разпространение на програмата.  
(6) Регистрираният оператор е длъ ж ен да уведомява Съ вета за електронни медии за условията на 
разпространяването, програмното време, мястото и начина, както и за всяка промяна в тях  в 14-дневен срок.  
(7) Регистрац иите са безсрочни.  
Чл. 125б. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) Д алекосъ общ ителен оператор, разпространяващ  чуж дестранни програми, 
се задъ лж ава да предоставя на Съ вета за електронни медии на всеки 6 месец а актуализиран списъ к на 
излъ чваните чуж дестранни програми и документи, свъ рзани с придобиване на тези права.  
Г лава седма  
А Д М ИН ИСТ РА Т ИВН ОН А К А ЗА Т ЕЛ Н И РА ЗП ОРЕД БИ  
Чл. 126. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 79 от 2000 г., изм. и доп., бр. 93 от 2005 г.) За наруш ение на разпоредбите на чл. 10, 
ал. 2 и 3, чл. 11 - 14, чл. 16 - 18, чл. 19, ал. 1, чл. 73, чл. 75 - 80, чл. 82 - 86, чл. 90 - 92 на радио- и 
телевизионните оператори се налага имущ ествена санкц ия от 2 х ил. до 15 х ил. лв.  
(2) П ри повторно наруш ение се налага имущ ествена санкц ия в двоен размер.  
(3) (Изм. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) За наруш ения по чл. 19, ал. 1 се прилагат административнонаказателните 
разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права .  
(4) ( Н ова - Д В, бр. 93 от 2005 г.) За наруш ение на разпоредбата на чл. 19, ал. 2 на радио- и телевизионните 
оператори се налага имущ ествена санкц ия в размер от 2000 до 5000 лв. П ри повторно наруш ение 
имущ ествената санкц ия се налага в двоен размер.  
Чл. 126а. ( Н ов - Д В, бр. 96 от 2001 г.) (1) За наруш ение на условията на издадената лиц ензия, което не 
представлява наруш ение по чл. 126 , се налага имущ ествена санкц ия от 500 лв. до 5000 лв.  
(2) П ри повторно наруш ение се налага имущ ествена санкц ия в двоен размер.  
(3) За наруш ение на заявените от регистрирания оператор програмен проект, програмна конц епц ия, програмен 
проф ил или програмна сх ема се налага имущ ествена санкц ия от 2000 лв. до 5000 лв.  
(4) П ри системно наруш ение на закона от регистрирания оператор регистрац ията се заличава.  
Чл. 127. (1) Н аруш енията се констатират от длъ ж ностните лиц а на Съ вета за електронни медии.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Н аказателните постановления се издават от председателя на Съ вета за 
електронни медии.  
(3) Установяването на наруш енията, издаването, обж алването и изпъ лнението на наказателните постановления 
се извъ рш ват по реда на Закона за административните наруш ения и наказания .  
(4) ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г., доп., бр. 93 от 2005 г.) П ри данни за наруш ения по чл. 19, ал. 1 длъ ж ностните 
лиц а на Съ вета за електронни медии сезират съ ответните длъ ж ностни лиц а по Закона за авторското право и 
сродните му права в 7-дневен срок от констатирането.  
Д ОП Ъ Л Н ИТ ЕЛ Н А  РА ЗП ОРЕД БА   
§ 1. П о смисъ ла на този закон:  
1. "Разпространение" е пъ рвоначалното предаване или излъ чване, независимо с какви далекосъ общ ителни 
средства, на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слуш атели или зрители. Т о 
вклю чва и обмена (препредаването) на програми меж ду оператори, за да бъ дат приети от аудиторията. Т о не 
вклю чва съ общ ителни услуги за индивидуално ползване.  
2. "Съ здаване" е творчески акт, който вклю чва авторски замисъ л и неговата аудио-визуална реализац ия с ц ел 
производство на предаване или програма.  
3. (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "П рограма" е система от всички елементи, които съ здава и разпространява 
операторъ т, и която е носител на определено съ дъ рж ание, разпределено в часова сх ема.  
4. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П редаване" е самостоятелната част от програмата, отличаващ а се от другите 
такива по своето авторство, съ дъ рж ание и/или аудио-визуална реализац ия.  
5. "Системно" е извъ рш ване на наруш ение по една глава на този закон три или повече пъ ти.  
6. "Бъ лгарски аудио- и аудио-визуални произведения" са произведения, съ здадени или реализирани 
изклю чително или в съ друж ие от бъ лгарски граж дани, съ здадени на основата на произведения от бъ лгарски 
граж дани. За бъ лгарски се считат и произведения, съ здадени въ з основа на двустранни договори меж ду 
бъ лгарски и чуж ди продуц енти, при условие че бъ лгарските продуц енти имат преобладаващ о ф инансово 
участие в общ ите разх оди на продукц ията и тази продукц ия се ръ ководи от един или няколко бъ лгарски 
продуц енти.  
7. (Изм. - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "Европейски произведения" са:  
а) произведения, произх ож дащ и от дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, съ здадени преимущ ествено от 
автори и лиц а, чието местож ителство е в такава дъ рж ава или в дъ рж ава, която не е членка на Европейския 



съ ю з, но е страна по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, ако произведението отговаря на поне 
едно от следните изисквания:  
- продуц ентъ т му да е установен в някоя от горепосочените дъ рж ави;  
- съ здаването му да се наблю дава и ф актически контролира от продуц ент, установен в някоя от тези дъ рж ави;  
- делъ т на продуц ентите от такава дъ рж ава в общ ите производствени разх оди да е преобладаващ  и 
копродукц ията да не се контролира от един или повече продуц енти, установени извъ н тези дъ рж ави;  
б) произведения, произх ож дащ и от Република Бъ лгария или от друга европейска дъ рж ава, която не е членка на 
Европейския съ ю з, но е страна по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, ако произведения, 
произх ож дащ и от дъ рж ави - членки на Европейския съ ю з, не са обект на дискриминац ионни мерки в тази 
дъ рж ава, съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а, чието местож ителство е в такава дъ рж ава или в 
дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, при условие, че отговарят поне на едно от изискванията, излож ени в 
буква "а";  
в) произведения, произх ож дащ и от европейска дъ рж ава, която не е членка на Европейския съ ю з, нито е страна 
по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, ако произведения, произх ож дащ и от дъ рж ави - членки 
на Европейския съ ю з, не са обект на дискриминац ионни мерки в тази дъ рж ава, съ здадени изклю чително от или 
в копродукц ия с продуц енти, установени в една или повече дъ рж ави - членки на Европейския съ ю з, с които 
Европейският съ ю з има склю чени споразумения в областта на аудиовизията, ако тези произведения са 
съ здадени преимущ ествено от автори и лиц а с местож ителство в една или повече европейски дъ рж ави;  
г) произведения, които, без да влизат в прилож ното поле на буква "а", са съ здадени в рамките на двустранни 
договори за копродукц ия, склю чени меж ду дъ рж ави - членки на Европейския съ ю з, и други дъ рж ави, ако 
копродуц енти от Европейския съ ю з покриват преобладаващ ата част от общ ите разх оди на продукц ията и тази 
продукц ия не се контролира от един или повече продуц енти, установени извъ н територията на Европейския 
съ ю з;  
д) произведения, които, без да влизат в прилож ното поле на букви "а" и "г", са съ здадени преимущ ествено от 
автори и лиц а с местож ителство в една или повече дъ рж ави - членки на Европейския съ ю з, но само до степен, 
съ ответстващ а на дела на копродуц ента от Европейския съ ю з в общ ите производствени разх оди.  
8. "Значимо съ битие" е съ битие съ с соц иален, политически, икономически, спортен или развлекателен х арактер, 
което засяга интересите на преобладаващ ата част от аудиторията.  
9. "Изклю чително право" е правото за отразяване на съ битие, придобито срещ у заплащ ане само от един радио- 
или телевизионен оператор.  
10. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "Д опъ лнителна инф ормац ия" е инф ормац ия, разпространявана в честотния 
канал за основна програмна инф ормац ия на радио- или телевизионен оператор, съ дъ рж анието на която не е 
елемент от основната програма.  
11. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "Т елетекст" е система за предаване на инф ормац ионни и справочни съ общ ения 
и реклами чрез буквено- ц иф рови символи и граф ични изображ ения, чрез спец иален сигнал, вклю чен в съ става 
на програмния телевизионен сигнал.  
12. "Реклама" е всяко публично съ общ ение, вклю чено в програмата на радио- или телевизионен оператор, въ в 
връ зка с тъ рговия, работа, занаят или проф есия, имащ о за ц ел да насъ рчи продаж бата, покупката или 
наемането на стока или услуга, вклю чително на недвиж има собственост, да съ действа за популяризирането на 
кауза или идея или да предизвика друг еф ект, ж елан от рекламиращ ия. За това съ общ ение на рекламодателя е 
предоставено време в програмата срещ у заплащ ане или друго подобно въ знаграж дение. Т ози вид публично 
съ общ ение не вклю чва телевизионния пазар:  
а) (изм. - Д В, бр. 81 от 1999 г.) "скрита реклама" е представяне чрез аудио- или визуални средства на стоки, 
услуги или на името, марки и дейността на производител на стоки и услуги в предавания, които не са 
предназначени за рекламиране, и което представяне мож е да въ веде в заблуж дение аудиторията;  
б) "средства за подсъ знателни внуш ения в рекламата" са индиректни спец иф ични (вклю чително и тех нически) 
методи за рекламиране, които не са обозначени като реклама и не се разпознават от аудиторията, като: 
използване на двадесет и пети кадъ р, излъ чване на инф развук и други подобни. Т ези средства ф ормират 
подсъ знателна псих ическа реакц ия и нагласа в аудиторията къ м рекламираните стоки, услуги и т.н.  
13. "Радио- и телевизионен пазар" е всяко пряко предлож ение къ м аудиторията, излъ чено с ц ел продаж бата или 
доставянето на стоки и услуги, вклю чително имоти, права и задъ лж ения, срещ у заплащ ане.  
14. (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
15. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "Интерактивност" е съ вкупност от средства и методи за осъ щ ествяване на 
индивидуална обратна връ зка на потребителите на радио- или телевизионни програми къ м съ ответния оператор 
на програма.  
16. (Изм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "Ц иф рови тех нологии" са тех нологии, прилагащ и ц иф рови ф ормати на 
електрическите сигнали за звука и картината, и чрез които се подобрява качеството на представяне на 
инф ормац ионното съ дъ рж ание при обработката, съ х ранението, разпространението и приемането му и чрез 
компресия на такива сигнали се съ здават условия за повиш аване на инф ормац ионния капац итет на честотните 
предавателни канали.  
17. "П репредаване" е извъ рш ването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от 
използваните тех нически средства, изц яло и без никакви изменения на радио- и телевизионни програми или на 
големи части от тях , разпространявани за приемане от ш ироката аудитория.  
18. (Отм. - Д В, бр. 96 от 2001 г.).  
19. "П розорец " е времево ограничена в рамките на основната програма радио- и телевизионна програма, която 
има своя съ дъ рж ателна спец иф ика.  
20. "Спонсорство" е всеки принос на ф изическо и ю ридическо лиц е, което не участва в радио- и/или 
телевизионна дейност или в производство на аудио- и аудио-визуални произведения, къ м директно или 
индиректно ф инансиране на радио- и телевизионни програми с ц ел популяризиране в общ еството на неговото 
име, тъ рговска марка, репутац ия, дейност или продукц ия.  
21. "Л ичен ж ивот" е ж ивотъ т на човек в семеен, здравен и сексуален аспект.  



22. "Инф ормац ионно отразяване" е съ здаването и разпространението в рамките на актуално-публиц истичните 
предавания и новините с продъ лж ителност, необх одима за да се предаде изчерпателно съ дъ рж анието на 
отразяваното съ битие. В случай, когато друг радио- и телевизионен оператор притеж ава изклю чителните права 
въ рх у съ битието, правото на безплатно инф ормац ионно отразяване вклю чва: правото на директен достъ п, на 
запис, който да бъ де използван единствено за съ здаване на материал с продъ лж ителност не по-голяма от 90 
секунди.  
23. ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) Радио- и телевизионни оператори под ю рисдикц ията на Република Бъ лгария по 
смисъ ла на чл. 3, ал. 4 са:  
а) оператори, установени в Република Бъ лгария, ако:  
- седалищ ето на оператора е в Република Бъ лгария и реш енията по програмните сх еми се взимат в Република 
Бъ лгария;  
- седалищ ето на оператора е в Република Бъ лгария и реш енията по програмните сх еми се взимат в дъ рж ава - 
членка на Европейския съ ю з, или в дъ рж ава - страна по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, 
или трета страна, но значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, е в 
Република Бъ лгария;  
- седалищ ето на оператора е в дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, или в дъ рж ава - страна по Европейската 
конвенц ия за трансгранична телевизия, или трета страна и реш енията по програмните сх еми се взимат в  
Република Бъ лгария, но значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, е в 
Република Бъ лгария;  
- седалищ ето на оператора е в Република Бъ лгария и значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или 
телевизионна дейност, работи както в Република Бъ лгария, така и в дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, или 
в дъ рж ава - страна по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, или трета страна;  
- операторъ т за пъ рви пъ т е започнал да разпространява програмата си в Република Бъ лгария в съ ответствие 
съ с законодателството на Република Бъ лгария и значителна част от икономическата му дейност е в Република 
Бъ лгария, в случаите, когато значителна част от персонала, извъ рш ващ  радио- или телевизионна дейност, не 
работи нито в Република Бъ лгария, нито в дъ рж ава - членка на Европейския съ ю з, нито в дъ рж ава - страна по 
Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия;  
б) оператори, за които разпоредбите по буква "а" не са прилож ими и не са под ю рисдикц ията на дъ рж ава - 
членка на Европейския съ ю з, или на дъ рж ава - страна по Европейската конвенц ия за трансгранична телевизия, 
ако:  
- използват честота, дадена от Република Бъ лгария;  
- независимо че не използват честота, дадена от Република Бъ лгария, използват спъ тникови въ змож ности, които 
принадлеж ат на Република Бъ лгария;  
- независимо че не използват нито честота, дадена от Република Бъ лгария, нито спъ тникови въ змож ности, които 
принадлеж ат на Република Бъ лгария, използват връ зка къ м спъ тник от територията на Република Бъ лгария.  
24. ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "Въ нш ен продуц ент" е продуц ент, регистриран по Т ъ рговския закон , 
организац ионно и икономически независим от който и да е радио- и телевизионен оператор в дейността си, за 
когото са спазени следните изисквания:  
1. не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от имущ еството му;  
2. радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лиц е или на дял от имущ еството му;  
3. не предоставя на един и съ щ и оператор, вклю чително и чрез конкурс, едновременно повече от две въ нш ни 
продукц ии.  
25. ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "Самопромоц ия" е ф орма на рекламиране, при която операторъ т рекламира 
своите собствени стоки, услуги или програми.  
26. ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "Безплатна телевизия" е общ ествен или тъ рговски телевизионен канал, 
достъ пен до аудиторията без допъ лнително заплащ ане над редовната месечна такса или основния абонамент 
за кабелна мреж а.  
27. ( Н ова - Д В, бр. 79 от 2000 г.) "Г рубо наруш ение" по смисъ ла на чл. 9, ал. 4 е накъ рняването на добрите 
нрави, призивите за насилствена промяна на конституц ионно установения ред, за извъ рш ване на престъ пление 
или за насилие над личността, съ гласно чл. 40, ал. 2 от К онституц ията .  
28. ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П рограмен проф ил" е х арактеристика на програмата, според спец иф иката на 
нейното съ дъ рж ание и насочеността й къ м аудиторията. П о своя проф ил радио- и телевизионните оператори 
могат да бъ дат:  
а) с общ  (политематичен) проф ил - радио- и телевизионна програма, в която задъ лж ително присъ стват 
предавания с инф ормац ионна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за 
преобладаващ ата част от общ еството;  
б) съ с спец иализиран проф ил - радио- и телевизионна програма с тематична насоченост, предназначена за 
ограничена част от общ еството.  
29. ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П рограмен проект" е описание на програмни намерения ( ц ел, предназначение и 
очаквани резултати), организац ионно-творчески, тех нологичен и ф инансов план за развитие на радио- и 
телевизионната програма в лиц ензионния период.  
30. ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П рограмна конц епц ия" е аргументиран план за провеж дане на програмната 
политика на дадена електронна медия с оглед на нейната съ дъ рж ателна осигуреност.  
31. ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П рограмна сх ема" е съ вкупността от всички предвидени за разпространение 
или разпространени предавания от програмата на дадена електронна медия, подредена в граф ичен вид по дни 
и часове за определен период от време.  
32. ( Н ова - Д В, бр. 96 от 2001 г.) "П рограма" е съ вкупността от всички предавания, разпространявани на 
определени честоти и обявявани под едно общ о наименование, означено с аудио-визуални средства.  
П РЕХ ОД Н И И ЗА К Л Ю ЧИТ ЕЛ Н И РА ЗП ОРЕД БИ  
§ 2. (1) (Изм. - Д В, бр. 120 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.) Съ ветъ т за 
електронни медии получава субсидия от дъ рж авния бю дж ет за издръ ж ката си до 2006 г.  



(2) (Изм. - Д В, бр. 120 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.) Бъ лгарското нац ионално 
радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия получават субсидия от дъ рж авния бю дж ет до 31 декември 2006 г. по 
реда на чл. 70, ал. 3, т. 2 и 3 .  
(3) (Изм. - Д В, бр. 105 от 2005 г.) Бъ лгарското нац ионално радио, Бъ лгарската нац ионална телевизия и Съ ветъ т 
за електронни медии получават субсидия от дъ рж авния бю дж ет и ф инансиране от ф онд "Радио и телевизия" в 
размер, определен по норматив за час програма, одобрен от М инистерския съ вет:  
1. (отм. - Д В, бр. 120 от 2002 г.);  
2. (отм. - Д В, бр. 114 от 2003 г.);  
3. (отм. - Д В, бр. 115 от 2004 г.);  
4. (отм. - Д В, бр. 105 от 2005 г.).  
(4) От 1 януари 2007 г. субсидията от дъ рж авния бю дж ет на БН Р, БН Т  и Съ вета за електронни медии се заменя 
изц яло с ф инансиране от ф онд "Радио и телевизия". Размеръ т на ф инансирането се определя по реда на чл. 
103, ал. 1, т. 1 и ал. 2 .  
§ 3. (1) Д о 1 януари 2003 г. правомощ ията на управителния съ вет на ф онд "Радио и телевизия" по контрола 
въ рх у постъ пленията се осъ щ ествяват от Съ вета за електронни медии.  
(2) Н е по-къ сно от 3 месец а преди изтичане на срока по ал. 1 Съ ветъ т за електронни медии определя членовете 
на управителния съ вет на ф онд "Радио и телевизия", назначава изпъ лнителен директор на ф онда и приема 
правилниц ите по чл. 99, ал. 3 .  
§ 4. (1) Радио- и телевизионните оператори, лиц ензирани преди влизането в сила на този закон, в съ ответствие 
с действащ ите по това време нормативни актове, вклю чително тези с изтекъ л срок на лиц ензията, се 
лиц ензират по реда на чл. 125 .  
(2) Ю ридически лиц а, които осъ щ ествяват ф актически радио- и телевизионна дейност, са длъ ж ни да 
предприемат необх одимите действия за лиц ензиране по реда на чл. 105 в 3-месечен срок от влизането в сила 
на този закон.  
(3) Бъ лгарското нац ионално радио и Бъ лгарската нац ионална телевизия са длъ ж ни да представят 
необх одимите документи по чл. 111 с оглед на лиц ензирането си по реда на чл. 105, ал. 3 в срока по ал. 2.  
§ 5. (1) Управителните съ вети на БН Р и БН Т  и генералните директори на БН Р и БН Т , избрани по време на 
действието на Закона за радио и телевизия (обн., Д В, бр. 77 от 1996 г.; Реш ение № 21 на К онституц ионния съ д 
от 1996 г. - бр. 102 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1997 г.), довъ рш ват мандата си, предвиден в него.  
(2) Съ ставъ т на Н ац ионалния съ вет за радио и телевизия през пъ рвия мандат след влизането в сила на този 
закон се обновява по ж ребий.  
(3) След изтичане на две години съ ставъ т на Н ац ионалния съ вет за радио и телевизия се обновява с двама 
представители от квотата на Н ародното съ брание и един от квотата на президента.  
(4) След изтичане на четири години съ ставъ т на Н ац ионалния съ вет за радио и телевизия се обновява с един 
представител от квотата на Н ародното съ брание и двама от квотата на президента.  
(5) П рограмните съ вети на БН Р и БН Т  прекратяват мандата си в едномесечен срок от влизането в сила на този 
закон.  
(6) А ко управителните съ вети на БН Р и БН Т  вземат реш ение, програмните съ вети могат да осъ щ ествяват 
дейността си при условието на чл. 62, т. 3 .  
§ 6. (1) Д оговорите за реклама и спонсорство, склю чени от БН Р и БН Т , следва да се преразгледат с оглед на 
привеж дането им в съ ответствие с този закон.  
(2) В случаите, когато времетраенето на рекламата, съ гласно условията на всички склю чени договори, 
превиш ава времетраенето на рекламата съ гласно разпоредбата на чл. 86, БН Р и БН Т  са длъ ж ни да предлож ат 
на рекламодателите съ ответно редуц иране или да прекратят договорите с тях , считано от 1 януари 1999 г.  
§ 7. Реш енията по чл. 49, ал. 3 се приемат не по-къ сно от 3 месец а след влизането на този закон в сила.  
§ 8. Срокъ т за изпъ лнение на разпоредбите по чл. 62, т. 1, 2, 4, 8 и 9 е не по-дъ лъ г от 6 месец а след влизането 
на този закон в сила.  
§ 9. Д о получаването на лиц ензия за частен телевизионен оператор с нац ионален обх ват Бъ лгарската 
нац ионална телевизия не ползва правата за реклама в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.  
§ 9а. ( Н ов - Д В, бр. 99 от 2003 г.) (1) Л иц ата, получили индивидуални лиц ензии по реда на § 14 от прех одните и 
заклю чителните разпоредби на Закона за далекосъ общ енията (обн., Д В, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., 
бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.), срокъ т на 
които не е продъ лж ен, както и лиц ата, ползващ и права по § 16 от прех одните и заклю чителните разпоредби на 
Закона за далекосъ общ енията (обн., Д В, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 
96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.), които са осъ щ ествявали и/или осъ щ ествяват 
далекосъ общ ителна дейност чрез изграж дане, поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за 
наземно радиоразпръ скване в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лиц ензии, 
могат да продъ лж ат или въ зобновят дейността си до приклю чването на конкурсите по реда на Закона за радиото 
и телевизията за съ ответните населени места.  
(2) Л иц ата, които притеж ават или са притеж авали индивидуална далекосъ общ ителна лиц ензия за изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за телевизионно и радиоразпръ скване с местно и 
регионално покритие, издадена на отпаднало вследствие влязло в сила реш ение на Въ рх овния 
административен съ д правно основание, и осъ щ ествяват или са осъ щ ествявали радио- и телевизионна дейност 
чрез наземно радиоразпръ скване, могат да продъ лж ат или въ зобновят дейността си до окончателното 
приклю чване на конкурсите за съ ответните населени места, в които са участвали.  
(3) Л иц ата, които са осъ щ ествявали и/или осъ щ ествяват далекосъ общ ителна дейност чрез изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за наземно радиоразпръ скване след влизане в сила на 
Закона за далекосъ общ енията (обн., Д В, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 
96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.) и са подали заявления за издаване на 
лиц ензии до влизане в сила на Закона за изменение и допъ лнение на Закона за далекосъ общ енията ( Д В, бр. 
112 от 2001 г.), в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лиц ензии, могат да 



продъ лж ат или въ зобновят дейността си до приклю чване на конкурсите по реда на Закона за радиото и 
телевизията за съ ответните населени места.  
(4) ( Н ова - Д В, бр. 99 от 2004 г.) Л иц ата по ал. 1, 2 и 3 осъ щ ествяват радио- и телевизионна дейност в 
съ ответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъ общ енията.  
§ 10. Т ози закон отменя Закона за радиото и телевизията (обн., Д В, бр. 77 от 1996 г.; Реш ение № 21 на 
К онституц ионния съ д от 1996 г. - бр. 102 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1997 г.).  
П РЕХ ОД Н И И ЗА К Л Ю ЧИТ ЕЛ Н И РА ЗП ОРЕД БИ къ м Закона за деноминац ия на лева  
( Д В, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 4. (1) ( Д оп. - Д В, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в 
законите, влезли в сила преди 5 ю ли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъ ти числа в нови левове. Замяната 
на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъ ти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети 
преди 5 ю ли 1999 г., които са влезли или щ е влязат в сила след 5 ю ли 1999 г.  
(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 ю ли 1999 г. и в които 
има числа в левове, да направят произтичащ ите от този закон изменения в тях  така, че измененията да се 
прилагат от датата на влизането в сила на закона.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 7. Законъ т влиза в сила от 5 ю ли 1999 г.  
ЗА К ОН  за изменение и допъ лнение на Закона за радиото и телевизията  
( Д В, бр. 96 от 2001 г., изм., бр. 112 от 2001 г., в сила от  
5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 2005 г.)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Д опъ лнителна разпоредба  
§ 50. Н авсякъ де в закона думите: "Н ац ионалният съ вет за радио и телевизия", " Н ац ионалния съ вет за радио и 
телевизия" и "Н ац ионален съ вет за радио и телевизия", се заменят съ ответно съ с "Съ ветъ т за електронни 
медии", "Съ вета за електронни медии" и "Съ вет за електронни медии", с изклю чение на § 5 от прех одните и 
заклю чителните му разпоредби.  
П рех одни и заклю чителни разпоредби  
§ 51. (1) В срок 14 дни от влизане на закона в сила Н ародното съ брание избира и президентъ т на републиката 
съ ответно назначава членове на Съ вета за електронни медии.  
(2) (Изм. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) Съ ставъ т на Съ вета за електронни медии след втората и четвъ ртата година от 
конституирането му се обновява по ж ребий.  
(3) ( Д оп. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) След изтичане на две години съ ставъ т на Съ вета за електронни медии се 
обновява с двама представители от квотата на Н ародното съ брание и един от квотата на президента. Т ех ният 6-
годиш ен мандат започва да тече от датата на избирането или назначаването им.  
(4) ( Д оп. - Д В, бр. 93 от 2005 г.) След изтичане на 4 години съ ставъ т на Съ вета за електронни медии се обновява 
с един представител от квотата на Н ародното съ брание и двама от квотата на президента. Т ех ният 6-годиш ен 
мандат започва да тече от датата на избирането или назначаването им.  
§ 52. С конституирането на Съ вета за електронни медии Н ац ионалният съ вет за радио и телевизия се закрива и 
неговите членове се освобож дават. Имущ еството, арх ивъ т, правата и задъ лж енията на Н ац ионалния съ вет за 
радио и телевизия преминават къ м Съ вета за електронни медии.  
§ 53. (1) В срок 6 месец а от датата на конституиране на Съ вета за електронни медии съ щ ият по служ ебен пъ т 
издава удостоверения за регистрац ия на радио- и телевизионните оператори, които притеж ават лиц ензии за 
осъ щ ествяване на радио- или телевизионна дейност чрез кабел или сателит, след представяне от тях на страна 
на документите по чл. 125а, ал. 5 и без заплащ ане на пъ рвоначална регистрац ионна такса.  
(2) К омисията за регулиране на съ общ енията е длъ ж на да предостави на Съ вета за електронни медии всички 
сведения и копия от документи, които са необх одими за извъ рш ване на преминаването на засегнатите 
оператори от лиц ензионен къ м регистрац ионен реж им.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 55. (Отм. - Д В, бр. 112 от 2001 г.).  
П РЕХ ОД Н И И ЗА К Л Ю ЧИТ ЕЛ Н И РА ЗП ОРЕД БИ къ м Закона за изменение и допъ лнение на Закона за радиото и 
телевизията  
( Д В, бр. 77 от 2002 г.)  
§ 5. (1) Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръ скване се 
изготвя от Съ вета за електронни медии и К омисията за регулиране на съ общ енията в срок три месец а от 
влизането в сила на този закон.  
(2) Стратегията по ал. 1 трябва да съ дъ рж а нац ионалните приоритети и общ ествените интереси при 
лиц ензирането с оглед по-еф ективно използване на свободния радиочестотен спектъ р.  
(3) Стратегията по ал. 1 мож е да се актуализира на всеки три години или на по-кратки периоди в зависимост от 
икономическото и тех нологичното развитие на електронния медиен пазар. А ктуализац ията се осъ щ ествява по 
реда на приемане на стратегията.  
§ 6. (1) Н ови конкурсни проц едури се откриват след приемането от Н ародното съ брание на стратегията за 
развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръ скване.  
(2) Започнали или образувани конкурси и лиц ензионни проц едури до влизането в сила на този закон се 
ф инализират след приемането от Н ародното съ брание на стратегията за развитие на радио- и телевизионната 
дейност чрез наземно радиоразпръ скване и в съ ответствие с нея.  
П РЕХ ОД Н А  РА ЗП ОРЕД БА  къ м Закона за допъ лнение на  
Закона за радиото и телевизията  
( Д В, бр. 99 от 2003 г.)  
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон лиц ата по § 9а са длъ ж ни да предоставят на Съ вета 
за електронни медии и К омисията за регулиране на съ общ енията необх одимата инф ормац ия съ гласно 



изискванията на Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъ общ енията за осъ щ ествяване на радио- 
и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръ скване.  
(2) В тримесечен срок от влизане в сила на този закон лиц ата по § 9а са длъ ж ни да внесат дъ лж имите годиш ни 
такси за ползване на ограничен честотен ресурс - радиочестотен спектъ р за времето на осъ щ ествяване на 
радио- и телевизионната дейност след влизане в сила на Закона за далекосъ общ енията (обн., Д В, бр. 93 от 1998 
г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 
от 2003 г.), съ гласно Т ариф ата за таксите, които се съ бират от К омисията за регулиране на съ общ енията (обн., 
Д В, бр. 68 от 2002 г.; попр., бр. 69 от 2002 г.; изм., бр. 66 и 71 от 2003 г.).  
(3) След проц едурата за координац ия по електромагнитна съ вместимост с въ здуш ните радиослуж би К омисията 
за регулиране на съ общ енията в едномесечен срок от предоставянето на инф ормац ията по ал. 1 определя 
тех ническите условия за излъ чване за всяко населено място. В резултат на тази проц едура К омисията за 
регулиране на съ общ енията мож е да измени параметрите на предавателите, вклю чително честотата и точката 
на излъ чване.  
(4) В двуседмичен срок след изпъ лнение на условията по ал. 1, 2 и 3 К омисията за регулиране на съ общ енията 
издава на лиц ата по § 9а лиц ензии за изграж дане, поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за 
телевизионно и радиоразпръ скване с местно и регионално покритие съ с срок до приклю чване на конкурси за 
предоставяне на лиц ензии за радио- и телевизионна дейност в съ ответните населени места по реда на Закона 
за радиото и телевизията. К омисията за регулиране на съ общ енията уведомява Съ вета за електронни медии за 
издадените далекосъ общ ителни лиц ензии.  
(5) Л иц ата по § 9а осъ щ ествяват радио- и телевизионна дейност в съ ответствие с разпоредбите на Закона за 
радиото и телевизията.  
П РЕХ ОД Н И И ЗА К Л Ю ЧИТ ЕЛ Н И РА ЗП ОРЕД БИ къ м Закона за допъ лнение на  
Закона за радиото и телевизията  
( Д В, бр. 99 от 2004 г.)  
§ 2. (1) Л иц ата по § 9а , които не са изпъ лнили условията, предвидени в § 2, ал. 1 и 2 от прех одната разпоредба 
на Закона за допъ лнение на Закона за радиото и телевизията ( Д В, бр. 99 от 2003 г.) , в двумесечен срок от 
влизане в сила на този закон подават нови заявления за издаване на лиц ензия за изграж дане, поддъ рж ане и 
използване на далекосъ общ ителна мреж а за телевизионно и радиоразпръ скване с местно и регионално 
покритие. Заявленията трябва да бъ дат придруж ени с всички изисквани от Закона за далекосъ общ енията и 
Закона за радиото и телевизията документи за осъ щ ествяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно 
радиоразпръ скване. Заявленията се подават на място в Съ вета за електронни медии и К омисията за регулиране 
на съ общ енията. Заявленията пред К омисията за регулиране на съ общ енията се подават по утвъ рден от 
комисията образец .  
(2) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал. 1 К омисията за регулиране на съ общ енията 
изпращ а на лиц ата по ал. 1 съ общ ение за дъ лж имите годиш ни такси за ползване на ограничен честотен ресурс - 
радиочестотен спектъ р, за времето на осъ щ ествяване на радио- и телевизионна дейност след влизане в сила на 
Закона за далекосъ общ енията (обн., Д В, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 
96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.) съ гласно отменените чл. 1 - 17 от Т ариф ата за 
таксите, които се съ бират от К омисията за регулиране на съ общ енията (обн., Д В, бр. 68 от 2002 г.; попр., бр. 69 
от 2002 г.; изм., бр. 66 и 71 от 2003 г., бр. 31 от 2004 г.).  
(3) Л иц ата по ал. 1 са длъ ж ни да внесат дъ лж имите такси по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на 
съ общ ението на К омисията за регулиране на съ общ енията за размера на дъ лж имите такси.  
(4) След осъ щ ествяване на проц едура за координац ия по електромагнитна съ вместимост с въ здуш ните 
радиослуж би при наличие на свободен радиочестотен спектъ р К омисията за регулиране на съ общ енията в 
едномесечен срок от предоставянето на заявлението по ал. 1 определя тех ническите условия за излъ чване за 
всяко населено място. В резултат на тази проц едура К омисията за регулиране на съ общ енията мож е да измени 
параметрите на предавателите, вклю чително честотата и точката на излъ чване, посочена от операторите, които 
са подали нови заявления по ал. 1.  
(5) В 14-дневен срок след изпъ лнение на условията по ал. 1 - 4 К омисията за регулиране на съ общ енията издава 
на лиц ата по ал. 1 лиц ензия за изграж дане, поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за 
телевизионно и радиоразпръ скване с местно и регионално покритие съ с срок до приклю чване на конкурсите за 
предоставяне на лиц ензии за радио- и телевизионна дейност в съ ответните населени места по реда на Закона 
за радиото и телевизията. К омисията за регулиране на съ общ енията уведомява Съ вета за електронни медии за 
издадените далекосъ общ ителни лиц ензии.  
§ 3. Л иц ата по § 9а , които са получили отказ от К омисията за регулиране на съ общ енията за издаване на 
лиц ензия на основание § 2, ал. 4 от прех одната разпоредба на Закона за допъ лнение на Закона за радиото и 
телевизията ( Д В, бр. 99 от 2003 г.), подават нови заявления за издаване на лиц ензия за изграж дане, 
поддъ рж ане и използване на далекосъ общ ителна мреж а за телевизионно и радиоразпръ скване с местно и 
регионално покритие по реда на този закон не по-рано от един месец  след получаването на отказа.  
§ 4. Издадените на основание § 2, ал. 4 от прех одната разпоредба на Закона за допъ лнение на Закона за 
радиото и телевизията ( Д В, бр. 99 от 2003 г.) лиц ензии запазват действието си.  
ЗА К Л Ю ЧИТ ЕЛ Н А  РА ЗП ОРЕД БА  къ м Закона за изменение и допъ лнение на Закона за радиото и телевизията  
( Д В, бр. 93 от 2005 г.)  
§ 13. М инистерският съ вет одобрява тариф ата по чл. 102, ал. 6 в срок три месец а от влизането в сила на този 
закон. 


