ТАБЛИЦА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНОТО
ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТА НА ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ МРЕЖИТЕ ЗА НАЗЕМНО
ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛИЦА
СЪС СЛУХОВИ И ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ ТЕЗИ МРЕЖИ
Съвет за електронни медии
Забележки
1. Разпоредбата на чл. 49,
ал. 1 от ЗЕС предполага
изготвянето на два
отделни акта.

Статус
Не се приема

Мотиви по статуса
Разработването на един акт, уреждащ
както реда за осигуряване на достъп до
електронни съобщителни услуги чрез
мрежите за наземно цифрово
радиоразпръскване, така и специални
задължения за осигуряване на
електронни съобщителни услуги,
предназначени за лица със слухови и
зрителни увреждания не противоречи
на разпоредбите на действащата
нормативна уредба. Горното намира
правна опора в разпоредбата на чл. 10,
ал. 1 от Закона за нормативните актове,
съгласно която обществени отношения
от една и съща област се уреждат с
един, а не с няколко нормативни актове
от същата степен. От друга страна, чл.
49 от ЗЕС е ситуиран систематично в
глава ІV, раздел VІ на закона,
наименован „Взаимодействие със
Съвета за електронни медии в областта
на цифровото радиоразпръскване”. При
систематично тълкуване на ЗЕС може
да се направи обоснован извод, че
Правилата по чл. 49 от ЗЕС следва да
имат за предмет обществените
отношения, свързани с наземното
цифрово радиоразпръскване, както и да
уреждат достъпа до цифрови
мултиплекси на лица в неравностойно
положение, произтичащо от слухови и
зрителни увреждания.

2. По отношение на
условния достъп се
възпроизвеждат текстове
от ЗЕС

Не се приема

Правилата за реда за осигуряване на
достъп до електронни съобщителни
услуги чрез мрежите за наземно
цифрово радиоразпръскване и за
осигуряване
на
електронни
съобщителни услуги, предназначени
за лица със слухови и зрителни
увреждания
чрез
тези
мрежи
действително
стъпват
на
законоустановените текстове, като
уреждат предоставянето на условен
достъп до специфични услуги –
разпространението на цифрови радиои телевизионни програми, както и
услуги, свързани с управлението на
цифрови мултиплекси. Въведени са и
особени
субекти,
носители
на
определени задължения, свързани с
осигуряването на условен достъп,
свързани с предмета на акта, а именно
оператори на цифрови мултиплекси. В
този смисъл Правилата за реда за
осигуряване на достъп до електронни
съобщителни услуги чрез мрежите за
наземно цифрово радиоразпръскване
и за осигуряване на електронни
съобщителни услуги, предназначени
за лица със слухови и зрителни
увреждания
чрез
тези
мрежи
доразвиват разпоредбите на ЗЕС.
Устройствата, чрез които ще се
предлага условен достъп не са
изброени в Европейската конвенция за
законовата
защита
на
услуги,
базирани на или предоставящи
условен достъп. С оглед развитието на
технологиите
не
би
било
целесъобразно
начините
за
предоставяне на условен достъп да
бъдат лимитативно представени и в
приетия от КРС акт.

3. Не само Предприятията,
осъществяващи
електронни съобщения
чрез разрешение за
ползване на индивидуално
определен ограничен
ресурс - радиочестотен
спектър, за осъществяване
на електронни съобщения
чрез мрежи за наземно
цифрово
радиоразпръскване следва
да имат задължение да
предоставят услуги на
лица със зрителни и
слухови увреждания

Приема се по
принцип

Физическите лица в неравностойно
положение следва да имат достъп до
електронни съобщителни услуги. Не
това следва да бъде предмета на
правилата по чл. 49 от ЗЕС с оглед
систематичното място на цитираната
разпоредба и мотивите по т. 1.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПЕНИЯ” АД
1. Препратката по чл. 4, б.
„ж” от проекта е следва да
бъде коригирана.
2. чл. 5, ал. 3 от проекта,
след
израза
„крайни
устройства” да се добави
израза
„с
оценено
съответствие
и
с
декларация
за
съответствие в случаите,
когато
се
изисква
декларацията
да
придружава продукта по
Закона за техническите
изисквания
за
продуктите”.
3. Визирания в чл. 6 от
проекта
диаметър
на
интегралните екрани на
аналоговите телевизионни
апарати да отпадне

Приема се

Отразено в текста на чл. 4, б. „ж” от
проекта

Приема се

Отразено в текста на чл. 5, ал. 3 от
проекта

Не се приема

Цитираната разпоредба е базирана на
текста от приложение VІ, т. 2, във
връзка с чл. 24 от Директива
2002/22/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 7 март 2002 година
относно универсалната услуга и
правата на потребителите във връзка с
електронните съобщителни мрежи и
услуги (Директива за универсалната
услуга).

