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I. Въведение

Законодателната рамка, уреждаща медиите в Унгария, се е променила значително през 
последните две години. Конституцията на Република Унгария беше изменена през 
2010 г.1 и през 2012 г. влезе в сила нов Основен закон, който включва нови разпоредби, 
свързани със Закона за медиите2. Няколко акта, уреждащи медиите, влязоха в сила през 
2011 г. и бяха изменени същата година и през 2012 г.

Редица разпоредби на законите за медиите бяха обект на международна и национална
критика и бяха разглеждани като проблематични в светлината на договорите на ЕС и 
Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), международните и 
европейските правни инструменти и незадължителни текстове, които защитават 
правото на свобода на мнение, на изразяване и на информация, както и съответната 
съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Този работен документ предоставя общ преглед на конкретни разпоредби, пораждащи 
опасения, че са били междувременно изменени или биха могли да бъдат допълнително 
изяснени и преработени, с цел да бъдат преодолени оставащите недостатъци.

Взети са под внимание различни оценки, изготвени в рамките на обмена с унгарските 
органи от Европейската комисия, Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, 
Генералния секретар на Съвета на Европа, представителя на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по въпросите на свободата на медиите и 
специалния докладчик на ООН относно насърчаването на правото на свобода на 
мнение и изразяване, заедно с анализа от 11 май 2012 г., извършен от експерти от 
Съвета на Европа на унгарското медийно законодателство3, становището относно 
новата Конституция на Унгария, прието от Венецианската комисия на 17–18 юни 
2011 г.4 и позицията на правителството на Унгария по този въпрос, представена на 6 

                                               
1 Със Закон № CLXIII от 2010 г. Парламентът измени предишната Конституция на Унгария; изменението 
влезе в сила на 2 януари 2011 г. В член 7/A, параграф 2 се предвижда, че: „Законодателството включва 
...„ укази на Националния орган за медии и телекомуникации (НОМТ) ...“ . С изменението на предишната 
Конституция също така беше въведена Глава VIII/B, уреждаща Националния орган за медии и 
телекомуникации (НОМТ) в Конституцията в член 40/D.
2 В член T, параграф 2 се посочва, че: „върховенство на закона означава ... укази, издадени от 
ръководителя на независим регулаторен орган“. В член 9, параграф 3 се заявява, че „подробните правила 
за свободата на печата и за органа, осъществяващ надзор над медийните услуги, печатните издания и 
информационно-съобщителния пазар, се уреждат с основен закон“. В съответствие с член 9, параграф 3 
„Президентът на Републиката назначава ... ръководителите на независимите регулаторни органи.“ В член 
6, параграфи 1 и 2 се предвижда специална конституционна защита за достъпа до и разпространението на 
данни от обществен интерес.
Член 23 урежда независимите регулаторни органи: „Парламентът може да създава чрез основен закон 
независими регулаторни органи за изпълнението на определени задачи и упражняването на определени 
правомощия в сферата на изпълнителната власт.“ Парламентът обаче все още не е приел никакви нови 
основни закони относно Закона за медиите или независимия регулаторен орган. (Медийните закони бяха 
приети на 31 декември 2010 г. преди Основният закон да влезе в сила на 1 януари 2012 г.)
3 „Експертна оценка на унгарското медийно законодателство, извършена от експерти от Съвета на 
Европа: ЗАКОН CIV от 2010 г. относно свободата на печата и основните правила за медийното 
съдържание и ЗАКОН CLXXXV от 2010 г. относно медийните услуги и средствата за масово 
осведомяване, 11 май 2012 г.“
4 Становище № 621/2011. CDL-AD(2011)016.
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юли 2011 г.1

В конституционната разпоредба свободата на печата не е формулирана като право на 
личността, а като задължение на държавата2; уреждането на подробни правила за 
свободата на печата и надзора върху нея изрично е предоставено на основен закон (за 
чието приемане е необходимо мнозинство от две трети), без да се дават насоки относно 
целите, съдържанието и границите на такъв закон3. Венецианската комисия препоръчва 
уточнение, че конституционните гаранции съдържат индивидуални права4.

Със Закон LXXXII от 10 август 2010 г. относно изменението на някои закони, 
уреждащи медиите и комуникациите, бяха измени редица медийни и комуникационни 
закони5. Със закона беше реорганизирана институционалната структура на 
регулаторната система и бяха създадени, наред с другото, нови централизирани 
медийни регулаторни органи: Националния орган за медии и телекомуникации 
(НОМТ) и Медийният съвет.

В Закон CIV от 9 ноември 2010 г. относно свободата на печата и основните правила за
медийното съдържание („Медийната конституция“) се определят основните правила за 
медийното съдържание, а в Закон CLXXXV от 31 декември 2010 г. относно медийните 
услуги и средствата за масово осведомяване, който замени закона от 1996 г. за радио- и 
телевизионното разпръскване, се уточняват новите разпоредби относно съдържанието 
на всички медийни платформи, правомощията на новите медийни регулаторни органи, 
както и санкциите и глобите за нарушения на новото законодателство. Двата акта 
влязоха в сила на 1 януари 2011 г. и бяха изменени през март 2011 г.6 след преговори с 
Европейската комисия.

В рамките на своето решение № 165/2011 унгарският Конституционен съд оцени 
„конституционността на разпоредбите относно процедурата, по която е бил приет 
законът, официалния надзор на печатните медии, задължението за регистрация на 
печатните и онлайн изданията на пресата, защитата на източниците на информация, 
                                               
1 CDL(2011)058.
2 Член IX от Основния закон. „(1) Всеки има право да изразява мнението си. (2) Унгария признава и 
защитава свободата и плурализма на печата и осигурява условията за свободно разпространение на 
информацията, необходима за формирането на демократично обществено мнение. (3) Подробните 
правила за свободата на печата и за органа, осъществяващ надзор над медийните услуги, печатните 
издания и информационно-съобщителния пазар, се уреждат с основен закон.“
3 Вж. Позиция на правителството на Унгария, стp. 6: „Конституцията — в своя член IX — постановява, 
че всеки има право да изразява мнението си. Тази формулировка на свободата на изразяване напълно 
съответства на съответния член от ЕКПЧ (член X). Същевременно член IX вменява на държавата 
задължението за признаване и защита на свободата и плурализма на печата и за осигуряване на условия 
за свободно разпространение на информацията, необходима за формирането на демократично 
обществено мнение...В ЕКПЧ също липсва изрична формулировка за правото на лицето на свобода на 
печата — то трябва да се изведе от индивидуалното право на свобода на изразяване на мнение.“
4 Вж. Становище на Венецианската комисия, параграф 74.
5 Закон № C от 2003 г. за електронните съобщения, Закон № I от 1996 г. за радио- и телевизионното 
разпръскване и Закон № CXXVII от 1996 г. за Националната телеграфна агенция.
6 Закон XIX от 2011 г. относно изменението на Закон CIV от 2010 г. и Закон CLXXXV от 2010 г. Тези 
промени бяха последвани на 19 юли 2011 г. от Закон CVII от 2011 г. относно изменението на някои 
закони за електронните съобщения, главно на „Закона за медиите“ от 31 декември 2010 г., Закона от 
2003 г. за електронните съобщения и Закона 74 от 2007 г., в които бяха разгледани правилата относно 
разпространението и цифровизацията на програмите.
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задължението за предоставяне на данни и комисаря по медиите и комуникациите.“1

Съдът обяви някои от разпоредбите на Закон CIV от 2010 г. за противоконституционни 
и поиска от унгарския парламент да измени закона до 31 май 2012 г. Тези разпоредби 
се отнасяха до регулирането на съдържанието на печатните издания, правомощията на 
медийния орган по отношение на печатните и онлайн медиите, защитата на 
източниците на журналистическа информация, службата на комисаря по медиите и 
информационните комуникации и възможността на медийния орган да изисква 
правнозащитена информация.

Вследствие на решението на Конституционния съд Закон № LXVI от 2012 г. измени 
Закон CIV от 2010 г., Закон CLXXXV от 2010 г. и различни свързани закони. Законът 
измени съответните разпоредби относно защитата на източника, който предоставя 
информация на доставчика на медийно съдържание2. Изменението също така премахна 
редица задължения, първоначално наложени на печатните и онлайн медиите, въведе 
подробни правила за защита на журналистическите източници и повторно уреди 
достъпа на медийния орган до данни при извършването на неговите процедури.

Законът също така измени и намали правомощията на комисаря по медиите и 
телекомуникациите, които преди това бяха основани на Закон CLXXXV от 2010 г. 
Глави 4 и 5, които уреждат измененията на Закон CIV от 2010 г. и Закон CLXXXV от 
2010 г., са определени за основни закони.

II. ЕП и свободата на медиите

Международното и европейското право в областта на правата на човека защитава 
свободата на мнение, изразяване и информация. Член 19 от Всеобщата декларация за 
правата на човека, член 19 от Международния пакт за граждански и политически права 
и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека са основните отправни точки 
в тази област. Хартата на основните права на Европейския съюз прави още една стъпка 
в тази посока, като посочва в член 11, параграф 2, че „свободата и плурализмът на 
медиите се зачитат“, което е новост в сравнение с предишните споразумения в областта 
на правата на човека. С влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата стана 
правнообвързваща и задължението за зачитане на свободата на медиите и плурализма в 
ЕС вече ще бъде разглеждано от нов ъгъл, по-специално във връзка с член 2 
(ценностите и принципите на ЕС), член 7 и членове 9–12 от ДЕС относно демокрацията 
и гражданството.

Основен дълг на държавите членки е да защитават свободата на мнение, на изразяване 
и на информация и свободата на медиите, тъй като тези принципи са гарантирани и от 
техните конституции и закони. Имайки предвид това, ако в държава членка възникне 
                                               
1 Решение 165/2011 (XII. 20.) AB на унгарския Конституционен съд относно медийното регулиране, 
прието съгласно Закон № XX от 1949 г. относно Конституцията на Република Унгария, който уреждаше 
компетентността на Конституционния съд да разглежда петиции, внесени от частни лица и организации. 
Достъпно на интернет адрес: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
2 Закон № III от 1952 г. относно реда на гражданските производства, Закон № XIX от 1998 г. относно 
наказателните производства и Закон № CXL от 2004 г. относно общите правила за процедурите и 
услугите на органите на публичната администрация.
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нарушение на свободата на медиите или плурализма или сериозен риск от такова, 
Европейският съюз следва да поеме инициативата въз основа на Договорите и Хартата 
и да се намеси, за да защити европейския демократичен и плуралистичен ред и правата 
на гражданите. ЕП неведнъж е изразил подкрепата си за това тълкуване на Договора и 
Хартата, докато доктрината описва този подход като „reversed Solange“, имащ за цел 
защитата на същината на основните права и на европейското гражданство, залегнали в 
член 2 от ДЕС, в цялото правно пространство на ЕС срещу онези държави – членки на 
ЕС, които ги нарушават на европейско и на вътрешно равнище.

Европейският парламент многократно е изразявал загриженост за свободата на медиите 
и плурализма1, а понастоящем се работи по доклада относно „Хартата на ЕС: норми за 
свободата на медиите в рамките на ЕС“.

III. Преглед на оценката на унгарското медийно законодателство

На национално и международно равнище участници като Европейската комисия, 
Европейския парламент, представителят на ОССЕ по въпросите на свободата на 
медиите, Съвета на Европа, специалния докладчик на ООН относно насърчаването на 
правото на свобода на мнение и изразяване, както и академични институции, 
регионални и международни професионални медийни организации (Европейската 
асоциация на вестникарските издатели, Световната асоциация на издателите на 
вестници и новинарски издания, Международния институт по печата, Организацията на 
медиите в Югоизточна Европа, Европейската федерация на журналистите, Европейския 
алианс на новинарските агенции, „Репортери без граници“), граждански организации 
като „ Амнести Интернешънъл“ и „Фрийдъм хаус“2, както и самите медии насочиха 
вниманието към проблемните разпоредби на законите за медиите.

Критиката беше свързана главно с приемането на законодателството съгласно 

                                               
1 Резолюции от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането на медиите, ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 
205, от 4 септември 2003 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз, ОВ C 76 E, 
25.3.2004 г., стр. 412, от 4 септември 2003 г. относно „телевизия без граници“, ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., 
стр. 453; от 6 септември 2005 г. относно прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО 
(„Телевизия без граници“), изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2001—2002 г., ОВ C 193 E, 
17.8.2006 г., стр. 117; от 22 април 2004 г. относно рисковете за нарушаване на свободата на изразяване и 
информация в ЕС и особено в Италия (член 11, параграф 2 от Хартата за основните права (доклад 
Boogerd Quaak)); ОВ 104 E, 30.4.2004 г., стр. 1026; от 25 септември 2008 г. относно медийна 
концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз, ОВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 75; от 10 март 
2011 г. относно медиите в Унгария, P7_TA(2011)0094.
2В доклада за 2012 г. относно Унгария, за да се отрази цялостното влошаване на унгарската медийна 
среда, се посочва, че „Унгария е преминала от категорията „свободна“ страна в по-долната категория 
„частично свободна“ поради създаването на новата Национална агенция за защита на данните; 
доказателствата за политически мотивирана процедура по лицензиране, довела до загубата на честотите 
на антиправителствената станция Klubrádió; по-големия брой докладвани случаи на цензура и 
автоцензура, особено в обществените канали; и влошаващите се икономически условия за независимото 
медийно предприемачество. (...) Унгария разполага с широк набор от печатни, радио и телевизионни 
медии, като частните новинарски медии ясно се идентифицират с единия или другия край на 
политическия спектър. Конституцията на Унгария защитава свободата на словото и на печата, но 
последната мярка от поредицата спорни законодателни мерки относно медиите, приети през 2010 г., 
влезе в сила на 1 януари 2011 г. на фона на продължаващи протести на журналисти и натиск от 
международните наблюдатели на свободата на медиите“; докладът е достъпен на интернет адрес: 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
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парламентарната процедура за законопроекти, внесени от членове на парламента, която 
не предвижда консултации с опозиционните партии и гражданското общество, както и 
със силно йерархичната структура на медийния надзор, управленските правомощия на 
председателя на регулаторния орган, липсата на разпоредби, гарантиращи 
независимостта на органа, широките надзорни правомощия и правомощия за налагане 
на санкции на органа, значителното въздействие на определени разпоредби относно 
съдържанието на програмите, липсата на специфични за медиите разпоредби, липсата 
на прозрачност на тръжната процедура за издаване на лицензии и неяснотата на 
нормите, която потенциално води до произволно прилагане и изпълнение.

Европейската комисия счете, че новото законодателство е породило опасения по 
отношение на зачитането на основните свободи на медиите, залегнали в европейските 
Договори и в Хартата на ЕС, както и по отношение на неговото съответствие с 
Директивата за аудиовизуалните медийни услуги1. Проблемните разпоредби се 
отнасяха до несъразмерното прилагане на правилата относно балансираната 
информация, налагането на глоби на радио- и телевизионни оператори, законно 
установени и лицензирани в други държави членки, правилата за регистрация и 
лицензиране на доставчиците на медийни услуги и правилата срещу нарушителите, 
малцинствата или мнозинствата.

В резолюцията си от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария2

Европейският парламент посочи, че „унгарският медиен закон следва незабавно да 
бъде отменен и преразгледан въз основа на коментарите и предложенията на 
Комисията, ОССЕ и Съвета на Европа (...)“. Той призова унгарските органи да 
възстановят независимостта на медийния надзор и да спрат държавната намеса в 
свободата на изразяване и „балансираното отразяване на събитията“, както и призова 
Комисията „да продължи стриктния мониторинг и оценка на съответствието на 
изменения унгарски закон за медиите с европейското законодателство и по-специално с 
Хартата на основните права“.

В становище от 25 февруари 2011 г. относно медийното законодателство на Унгария с 
оглед на стандартите на Съвета на Европа за свободата на медиите3 комисарят на 
Съвета на Европа по правата на човека анализира законите за медиите и направи 
предложения за изменения.

По отношение на свободата на медиите бяха установени следните посегателства: 
предписания за това каква информация и отразяване на събитията да се излъчва от 
всички доставчици на медийни услуги (член 13 от Закона за печата и медиите от 
2010 г.), налагане на санкции на медиите (член 187 от Закона за средствата за масово 
осведомяване от 2010 г.), предпочтителни ограничения върху свободата на печата под 
формата на изисквания за регистрация (членове 45 и 46 от Закона за средствата за 
масово осведомяване от 2010 г.), изключения по отношение на защитата на 
журналистическите източници (членове 6 и 4 от Закона за печата и медиите от 2010 г.).

                                               
1 OВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
2 P7_TA(2011)0094, особено параграфи 1, 2, 4, 5, 7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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Що се отнася до независимостта и плурализма на медиите, в становището бяха 
очертани следните проблеми: отслабените конституционни гаранции за плурализма 
(член 61 от Конституцията на Унгария, изменена през 2010 г.), липсата на независимост 
на медийните регулаторни органи (член 14, параграф 2 от изменения Закон С от 
2003 г.относно електронните съобщения, членове 124 и 125 от Закона за средствата за 
масово осведомяване от 2010 г.), липсата на гаранции за независимостта на публичното 
радиоразпръскване (член 102 от Закона за средствата за масово осведомяване от 
2010 г.), липсата на ефективно национално правно средство за защита на медийни 
участници, които са обект на решения на Медийния съвет (членове 163, 164, 165 и 166 
от Закона за средствата за масово осведомяване от 2010 г.).

По тези конкретни въпроси комисарят Hammarberg получи през юни 2011 г. анотации 
от унгарските органи1, които имаха за цел предоставянето на допълнителна 
информация, изясняването на евентуални недоразумения и потвърждаването на 
тълкуването от страна на унгарските органи на въпросните норми.

Препоръките в правния анализ на ОССЕ, изпратени до унгарското правителство на 28 
февруари 2011 г., включваха2: заличаване в законите на правните изисквания относно 
балансираното отразяване на събитията и на други предписания относно съдържанието; 
защита на редакционната независимост; гарантиране, че различните видове медии –
печатните, радио и телевизионните и онлайн медиите – се уреждат с различни правила; 
изясняване на неясните понятия в законодателството; заличаване на изискванията за 
регистрация, считани за прекомерни; гарантиране, че регулаторният орган е независим 
и компетентен; гарантиране на обективността и плурализма на процеса на назначаване 
на органи, регулиращи медийния сектор; въздържане от поставяне на печатните медии 
под юрисдикцията на регулаторния орган, както и ефективно насърчаване на 
саморегулирането.

След преговори с Европейската комисия през март 2011 г. унгарският парламент 
измени законодателството по отношение на следните въпроси: задължението за 
балансирано отразяване на събитията, принципа за държавата на произход, 
изискванията за регистрация на печатните издания и ограниченията относно обидното 
съдържание.

През април 2011 г. специалният докладчик на ООН относно насърчаването и защитата 
на правото на свобода на мнение и изразяване представи анализ3, който беше в 
съответствие с възгледите, изразени от независимите експерти на Съвета на Европа и 
ОССЕ. Въпреки че приветства измененията, приети през март 2011 г., той подчерта 
останалите опасения, свързани с: регулирането на медийното съдържание, 
недостатъчните гаранции, за да се гарантира независимостта и безпристрастността на 
медийния орган, прекомерните глоби и други административни санкции, 
приложимостта на медийното законодателство за всички видове медии, включително за 
печатните медии и интернет медиите, изискванията за регистрация, както и липсата на 

                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
Вж. също анализа и оценката от септември 2010 г. http://www.osce.org/fom/71218.
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
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достатъчна защита на журналистическите източници.

Сравнително изследване на Центъра за медийни и комуникационни изследвания на 
Централния Европейски университет (ЦЕУ) относно съгласуваността на унгарските 
закони за медиите с европейските практики и норми заключи, че настоящото 
регулиране на медиите не е в съответствие с европейските практики и норми, като беше 
отбелязано, че унгарският медиен орган разполага с уникална концентрация на 
правомощия, която не се среща другаде в Европа1. Изследването беше представено на 
втората среща на независимата група на високо равнище по въпросите на свободата и 
плурализма на медиите.

IV. Оставащи опасения

На някои от посочените по-горе въпроси следва да бъде обърнато допълнително 
внимание, въпреки факта, че законите бяха изменени през 2011 г. след преговори с 
Европейската конституция и през май 2012 г. след решението на Конституционния съд 
през декември 2011 г.

След приемането на измененията през 2012 г. представителят на ОССЕ по въпросите на 
свободата на медиите заяви, че няколко изменения са били въведени и приети в кратък 
срок, без да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, както и че 
основните елементи в законодателството не са били подобрени, най-вече назначаването 
на председателя и членовете на медийния орган и медийния съвет, техните правомощия 
над съдържанието в радио и телевизионните медии, налагането на високи глоби,
липсата на гаранции за финансовата и редакционната независимост на публичните 
радио- и телевизионни оператори.

С писмо от 15 юни 2012 г. Laszlo Kover, говорителят на унгарския парламент, 
предостави на ОССЕ подробна информация относно законодателните промени и заяви, 
че заедно с измененията, приети от парламента, Законът за медиите ще гарантира пълна 
свобода на мнението и на печата.

Подобни опасения като тези, изразени от ОССЕ, бяха повдигнати в анализа от май 
2012 г., извършен от експерти от Съвета на Европа, които оцениха съответствието на 
законите за медиите (както беше предложено да бъдат изменени през май 2012 г.) с 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), Европейската конвенция за 
трансгранична телевизия (ЕКТТ) и препоръките на Съвета на Европа и други 
определящи стандартите текстове в областта на медиите и свободата на изразяване2. В 
експертната оценка се препоръчва пълното преразглеждане, изясняване, а в някои 
случаи и премахване на определени разпоредби относно регистрацията и 
прозрачността, регулирането на съдържанието, задълженията за отразяването на 
                                               
1https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungaryИзследването съдържа експертни анализи на 56 медийни разпоредби от 20 
европейски държави и държави — членки на ЕС, които са били цитирани от унгарското правителство 
като прецеденти за новото му медийно законодателство.
2 За цялостен преглед моля вж. „Експертна оценка на унгарското медийно законодателство, извършена 
от експерти от Съвета на Европа: ЗАКОН CIV от 2010 г. относно свободата на печата и основните 
правила за медийното съдържание и ЗАКОН CLXXXV от 2010 г. относно медийните услуги и средствата 
за масово осведомяване, 11 май 2012 г.“, стр. 7—10.



DT\919892BG.doc 9/13 PE500.583v01-00

BG

новините, защитата на източниците, публичните медии и регулаторните органи.

Изискванията за регистрация, които се прилагат за всички видове медии, биха могли да 
доведат до ограничения върху свободата на печата.

Във връзка с членове 41–46 от Закон CLXXXV относно процедурите за регистрация на 
медийни услуги в експертната оценка на Съвета на Европа се препоръча, че „в Закон 
CLXXXV (...) следва ясно да се разграничават общите правила, които се прилагат 
всички видове медии (включително за печатните медии) и чието спазване се налага 
чрез обикновени съдилища, от тези специфични правила, които обхващат само 
аудиовизуалните медийни услуги и чието спазване предимно се налага чрез 
специализиран административен регулаторен орган. (...) регистрация от 
административен медиен орган не следва да се изисква за печатната преса и онлайн 
пресата; за тях следва да се прилагат обичайните изисквания за регистрация на 
стопанска дейност. Изискването за регистрация противоречи на принципите на 
пропорционалност, ясно установени от съдебната практика на Европейския съд по 
правата на човека (...)“1.

Разпоредбите относно изискванията за съдържанието и изискването за балансирано 
отразяване на събитията2 биха могли да доведат до произволни тълкувания и да 
ограничат свободното разпространение на информация и мнения чрез медиите.

В анализа на Съвета на Европа се припомня, че „член 10 от Европейската конвенция за 
правата на човека (EКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на ЕСПЧ ясно посочват, 
че публичните органи трябва да се въздържат от ненужна намеса в медийното 
съдържание. Защитата, предоставена от член 10 за свободата на изразяване и на 
информация, изисква всяко ограничение да бъде предвидено от закона и необходимо в 
едно демократично общество. Правните разпоредби не могат да бъдат неясни или 
прекалено общи и трябва да се тълкуват ограничително по начин, винаги свързан с 
целите, принципите и правата, които в крайна сметка оправдават налагането на такива 
ограничения“.

Експертната оценка подчертава, че през 2012 г. бяха предложени изменения на Закон 
CIV в съответствие с решението на Конституционния съд, което постанови, че 
определени изисквания за съдържанието не следва да бъдат прилагани по отношение на 
печатната преса и онлайн пресата; обаче Закон CLXXXV не беше изменен в тази 
връзка. В отговор на опасенията, свързани с обхвата, прекомерната административна 
                                               
1 Вж. раздела на експертната оценка на Съвета на Европа относно регистрацията и прозрачността, стр. 
12—15.
2 Например, в член 10 от Закон CIV се постановява, че всички лица имат право „да получават подходяща 
информация за обществени въпроси...“ и че медийната система предоставя „автентична, бърза и точна 
информация по тези въпроси и събития“; член 13 гласи, че линейните медийни услуги, които 
предоставят информация, предоставят „различно, цялостно, фактическо, актуално, обективно и 
балансирано отразяване“ на въпроси, представляващи интерес за широката общественост; в член 16 от 
Закон CIV се заявява, че медийното съдържание „не трябва да нарушава конституционния ред“; в член 
17 от Закон CIV се забранява изключването на нации, общности, национални, етнически, езикови и други 
малцинства или мнозинства, както и на всякакви църковни или религиозни групи; в член 19 от Закон CIV 
в общи линии се урежда вредното съдържание; член 20 от Закон CIV относно търговските съобщения 
включва забрана на засягането на религиозни или идеологически убеждения; член 28.1, буква а) от Закон 
CLXXXV забранява спонсорството на новини и политически програми.
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намеса и правната несигурност, се препоръчва, че „Медийният съвет не следва да 
включва административен регулаторен орган (независимо дали по отношение на 
съдържанието или лицензирането) за печатните медии (и онлайн медиите)“, и че 
критерии като „подходящо“, „автентично“, „фактическо“, „обективно“ и „балансирано“ 
следва да бъдат заличени от Закон CIV и Закон CLXXXV и да бъдат заменени с по-ясни 
и по-прости изисквания (например точност и баланс), в съответствие с европейските 
стандарти и законодателството на други държави — членки на Съвета на Европа. 
Законът също така трябва да предостави на своите тълкуватели определение на тези 
мандати, за да се елиминират възможностите за свобода на преценката, които биха 
били в нарушение на европейското право“1.

Задължението за доставчиците на медийни услуги да предоставят подходящо или 
правилно отразяване на новините е свързано с официалните процедури за подаване на 
жалби, тъй като член 181 от Закон CLXXXV предоставя на административния медиен 
регулатор компетентността да разглежда искания във връзка с възможни нарушения 
посредством конкретни административни процедури.

С цел да се избегне наличието на отрицателно въздействие върху свободата на медиите, 
управлението на регулаторната система трябва да гарантира отговорността и 
независимостта от политическа намеса. На унгарското правителство са препоръчани 
още промени във връзка с назначенията на регулаторите. Регулаторните органи също 
следва да бъдат прозрачни и отговорни и следва да се ползват от схема на финансиране, 
която им позволява да изпълняват своите функции изцяло и независимо.

Член 109 от Закон CLXXXV и посочените по-долу членове предоставят подробни 
правила относно медийния регулаторен орган. Националният орган за медии и 
информационни комуникации (НОМИК) е конвергентен орган, отговорен за 
управлението и на двата сегмента — на телекомуникациите и на медиите. Той е 
съставен от няколко органа, някои от които имат независима юрисдикция —
председателя, Медийния съвет и Службата. Задачите, свързани с регулирането на 
медиите, се извършват от Медийния съвет (по принцип председателстван от 
председателя на органа) — колективен орган с относителна автономност в рамките на 
организационната структура на органа. На председателя и на Медийния съвет на 
НОМИК са предоставени широки регулаторни правомощия над всички 
комуникационни пазари, включително над аудио-визуалните линейни медийни услуги 
и медийни услуги по заявка, публичните медии, печатната преса и онлайн пресата, 
както и сектора на електронните съобщения. На регулатора е предоставено 
правомощието да приема нормативни актове във връзка с търгове, лицензиране, 
разпределяне на спектъра, управление на честотите, наблюдение, мониторинг, 
разследване и налагане на санкции.

Съществуващите процедури за назначаване2 следва да бъдат променени, за да се 

                                               
1 Вж. препоръка, стр. 17.
2 Председателят на органа би могъл да бъде избран също и за председател на Медийния съвет.
Председателят се назначават пряко от министър-председателя за срок от девет години и след този срок 
може да бъде преизбран. Председателят има право да назначи двама заместник-председатели за 
неопределен срок. Това назначение е пряко, без предварителна официална процедура за подбор или 
публична тръжна процедура.
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гарантира ефективно тяхната независимост срещу всякаква намеса, така че да не могат 
да се получават инструкции и уволненията да не се използват като средство за 
политически натиск.

Три отделни публични радио- и телевизионни оператора са групирани във Фонда за 
подкрепа на медийни услуги и управление на активи (създаден по силата на член 136 от 
Закон CLXXXV), който е отговорен за управлението на активите на публичните радио-
и телевизионни оператори и за координирането на продуцирането на програми. 
Съставът на Съвета за надзор на фонда и подборът на старши служители, извършван от 
председателя на Медийния съвет, пораждат опасения, тъй като те са в ущърб на 
плурализма и независимостта.

Член 101, параграф 4 от Закон CLXXXV предоставя на Унгарската телеграфна агенция 
изключителното право да продуцира новинарски програми за публичните доставчици 
на медийни услуги, докато от всички големи частни радио- и телевизионни оператори 
се очаква да имат свои собствени информационни служби; анализът на Съвета на 
Европа показва, че задължението на публичните радио- и телевизионни оператори да 
използват Националната телеграфна агенция е неразумно, представлява несправедливо 
ограничаване на плурализма на предоставянето на новини и следва да бъде премахнато.

Разпоредбите, които уреждат структурата, управлението и редакционния надзор на 
публичните радио- и телевизионни оператори в Унгария и техния механизъм на 
финансиране, също биха могли да имат значително въздействие върху плурализма и 
съдържанието.

Трите публични радио- и телевизионни оператора и Унгарската телеграфна агенция са 
собственост на Фондацията за публични услуги, която се управлява от един-единствен 
съвет на настоятелите. Трима членове на съвета се номинират от управляващата 
парламентарна партия или партии, а останалите трима – от опозиционните партии. 
Кандидатите се избират с мнозинство от две трети от настоящите членове на 
парламента.

Медийният съвет номинира председателя на Съвета на настоятелите и още един член с 
мандат за девет години, като членовете, номинирани от парламентарните партии, също 
имат деветгодишен мандат (член 86 от Закон CLXXXV от 2010 г.).

Съветът на настоятелите на Фондацията за публични услуги носи цялостна отговорност 
за публичните медии, както и има важна роля при назначаването и освобождаването от 
длъжност на ръководителите на всеки публичен доставчик на медийни услуги. Той 
назначава председателя и повечето от членовете на Надзорния съвет за публичните 
радио- и телевизионни оператори, които следят начина на управление на операторите. 
Съветът за публични услуги оценява съответствието с мисията за публична услуга. В 
анализа на Съвета на Европа се подчертава, че следва да бъде изрично предвидено, че 
нито Съветът на настоятелите, нито Надзорният съвет могат да имат някаква роля при 
определянето на програмите или да упражняват каквото и да било редакционно 
влияние.

Поради това съществуващата система за назначения в медийните регулаторни органи 
(Медийния съвет, Съвета на настоятелите на Фондацията за публични услуги, Съвета за 



PE500.583v01-00 12/13 DT\919892BG.doc

BG

публични услуги) следва да бъде преразгледана, за да се гарантира политическа 
неутралност. В тази връзка не е достатъчно назначенията да зависят от определено 
мнозинство, защото правилото за назначаването е от основно значение за постигането 
на многообразен, приобщаващ и плуралистичен – в културно, политическо и друго 
отношение – състав. Това не се спазва, когато правилото за гласуване не 
благоприятства постигането на такова плуралистично, разнообразно и приобщаващо 
представителство в Съвета.

С цел защита на редакционната независимост и институционалната автономност на 
публичните доставчици на медийни услуги Съветът на Европа препоръчва, че 
„медийният орган не следва да разполага с правомощия за вземане на решения относно 
процеса на изготвяне и одобряване на Кодекса за публичните услуги, както и с 
правомощия за определяне на обхвата на публичните медийни услуги“1.

Глобалното изменение на системата за финансиране на Фондацията за публични услуги 
се препоръчва с цел да се гарантира прозрачността на финансирането и на разходите на 
публичните радио- и телевизионни оператори, както и да се гарантира, че те се 
управляват в съответствие с принципа за финансова автономност.

Другите препоръки се отнасят до институцията на комисаря по медиите и 
комуникациите (член 139 и посочените по-долу членове от Закон CLXXXV), която 
евентуално следва да бъде заменена от законоустановен омбудсман, който да разполага 
с пълни правомощия за обжалване и да разглежда жалби на потребители, свързани с 
електронните съобщителни услуги.

Следва да се премахне изключението от общия режим на конкурентни тръжни 
процедури за предоставяне на определени линейни услуги, предвидени в член 48, 
параграф 4 от Закон CLXXXV, което гласи, че за определен период от до три години 
медийният орган има право без тръжна процедура да разреши на даден стопански 
субект да предоставя медийни услуги с цел осъществяване на публичните функции.

За да се гарантира действителна конкуренция и лоялност, както и защита на правата на 
кандидатите, по отношение на разпоредбата относно обявлението за тръжна процедура, 
което следва да бъде публикувано от медийния орган, се препоръчва в тази разпоредба 
да се предвиди възможност за кандидатите да могат да подложат обявлението за 
тръжна процедура на съдебен преглед преди то да бъде използвано като основа за 
оценката. 15-дневното забавяне за изискване на съдебен преглед на решението, взето от 
медийния орган относно резултатите от дадена тръжна процедура, следва да бъде 
удължено. Параграф 3 от член 163 следва да бъде изменен, за да се въведе 
възможността за временно прекратяване на административни нареждания и санкции в 
случаи на предявени претенции срещу решения на Медийния съвет.

Беше счетено, че разпоредбите относно службата на медийния орган и правомощията 
на Медийния съвет за налагане на санкции над всички медии, включително над 

                                               
1 Вж. членове 95, 98 и 136 от Закон CLXXXV, уреждащи правомощията на медийния орган по 
отношение на Фондацията за публични услуги.
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печатните и онлайн медиите, за всякакво нарушение на медийното регулиране (член 
185 от Закон CLXXXV и посочените по-долу членове) имат потенциално отрицателно 
въздействие върху уязвими субекти, което би могло да доведе до тяхното затваряне, и 
сковаващ ефект върху независимостта на медиите. Експертите от Съвета на Европа 
препоръчаха изменение на тези членове, с цел да се гарантира пропорционалност 
между тежестта на нарушението и тежестта на санкцията, която трябва да бъде 
наложена, както и заличаване на параграфи, които се отнасят до максималните 
санкции, които могат да бъдат приложени за доставчиците на печатни и онлайн услуги.

Другите препоръки предвиждат, че Медийният съвет не следва да се намесва в 
дейностите на саморегулиращите се органи, както и необходимостта законово да се 
засили насърчаването на саморегулирането. Член 66 от Закон CLXXXV следва да бъде 
изменен, с цел да се въведе прозрачно регулиране на общностните медийни услуги, 
основано на изисквания, свързани с обществения интерес. По отношение на законови 
задължения, наложени на печатни медии, които са в противоречие с най-добрите 
международни практики, при които се насърчава саморегулирането на печатните 
издания, разпоредбите относно правото на изискване на корекции в печата съгласно 
член 12 от Закон CIV следва да бъдат изменени, за да се даде възможност на 
саморегулиращите се органи да определят свои собствени стандарти; правото следва да 
бъде ограничено до съдържание, което е съществено подвеждащо или некоректно.


