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Въпроси

1. Според вас, как трябва да продължат промените в медийното законодателство: да се изготви нов
закон или да се въведат новите положения в ДАВМУ чрез ревизия на действащия ЗРТ/действащи
закони.
2. Според вас, налага ли се нова правна уредба на медийния

регулатор (формиране, състав,

компетентност) с цел ефективно прилагане на общностното и националното законодателство. Бихте ли
подкрепили въвеждане на обединен (конвергентен, мултисекторен) регулатор на този етап, заедно с
въвеждането на ДАВМУ.
3. Ако смятате, че радиопрограмите трябва да имат различна (либерализирана) регламентация в
сравнение с традиционната телевизия, можете ли да посочите в кои области и защо.
4. Според вас, налага ли се на този етап, заедно с въвеждането на ДАВМУ, да се извършат промени в
уредбата на обществените оператори. Има ли необходимост от ново дефиниране на обществената
мисия. Подкрепяте ли финансиране на обществените оператори чрез държавна субсидия. Смятате ли, че
следва да се въведе възможност за финансиране на обществени проекти на търговски оператори на
проектен принцип.
5. Според вас, налага ли се диференциране между редакционна отговорност и юридическа отговорност.
6. Според вас, какви мерки трябва да предвиди законът за осъществяването на ефективен контрол върху
линейните услуги в интернет и върху нелинейните услуги? Необходимо ли е доставчиците на тези
услуги да са задължени да предоставят определена информация на регулатора и, ако да, дали според вас
това трябва да бъде условие за осъществяване на самата дейност и да се извършва предварително?
7. Смятате ли, че по съображения за яснота и еднакво прилагане на закона е необходимо дефиниране на
конкретни услуги, независимо дали попадат или остават извън обхвата на регулиране, като например
линейните live streaming, webcasting,

near-video-on-demand или

сatch-up TV, Timeshifting

(възпроизвеждане на записани програми по време на запис в реално време) и др. Ако да - кои конкретни
услуги, според вас, трябва да бъдат дефинирани в закона?
8. Според вас, трябва ли България да дерогира забраната за позициониране на продукти. Ако да:
−

В кои случаи и за кои услуги.

−

Как практически да се приложи изискването и за произведения от трети страни.

−

Безплатното предоставяне на стоки и услуги е позициониране, ако те имат значителна стойност.
Какво според вас е «значителна стойност». Трябва ли в закона да се предвиди възможност за
регулатора да изисква договори между доставчика на медийната услуга и рекламодателя/трети
лица за установяване както на възмездността на предоставянето, така и на стойността на
стоката/услугата.

−

Чрез какви критерии, според вас, може да се оценява липсата на «неоправданото изтъкване на
продукти» - едно от условията за законно позициониране.

−

Според вас, да се допусне ли позициониране в собствената продукция на обществената телевизия.

−

Какви според вас трябва да бъдат допустимите видове търговски съобщения за радиопрограмите.
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9. Според вас, уместно и навременно ли е законът да предвиди създаване на етичен кодекс по чл.3д,
ал.2. Ако да, какви са вашите идеи и в кои случаи да бъде възможна намеса на регулатора, за да се
гарантира ефективно прилагане.
10. Според вас, по какъв начин може да се осъществи ефективен мониторинг за нуждите на
регулирането на търговските съобщения при нелинейните услуги?
11. Според вас, достатъчна ли е предвидената в директивата минимална информация за доставчика,
която да бъде постоянно достъпна за получателите на услугата. Има ли други данни, които трябва да
бъдат постоянно достъпни.
12. Как тази информация да бъде достъпна при линейните и при нелинейните услуги, така че да се
осигури добър баланс от гледна точка на гражданите и доставчиците.
13. В какви рамки според вас, като се вземе предвид забраната на порнографията в НК, българският
закон може да допуска «съдържание за възрастни».
14. Според вас, какви конкретни мерки могат да бъдат предвидени в закона за по-ефективно
предотвратяване/прекратяване на достъпа на малолетните до незаконно и вредно съдържание онлайн.
15. Според вас, кои са възможните области на корегулиране и саморегулиране.
16.

Какви мерки за защита на аудиторията предлагате да съпровождат списъка на събитията с важно

обществено значение.
17. Според вас, необходимо ли е разширено регламентиране в закона на правото на кратки репортажи и
ако да, какво предлагате да бъде по-подробно уредено, отколкото директивата изисква.
18. Според вас, с какви мерки да бъдат насърчавани европейските произведения при нелинейните
услуги.
19.Според вас, необходимо ли е повишаване на долния праг на квотата за телевизионни произведения,
създадени от независими продуценти, след като практически изпълнението й многократно я превишава
– и ако да, какво е предложението ви за минимален праг.
20. Според вас, може ли изискванията към радиопрограмите да не включват квота за произведения на
независими продуценти, какви са вашите аргументи.

21. Имате ли други коментари, конкретни идеи и предложения, свързани с въвеждането на ДАВМУ.
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