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ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ МЕДИЙНИТЕ АУДИОВИЗУАЛНИ 

УСЛУГИ И ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ  

 

проф. д. ю. н. Райна Николова
1
 

 
 Резюме: Статията разглежда отличителните белези между медийните 

аудиовизуални услуги и електронните съобщителни услуги, като се опира на три 

разграничителни критерия – нормативна уредба, административноправна доктрина и 

съдебна практика; съдържание на услугите; надзорни (контролни) правомощия по 

отношение на услугите. 

 Ключови думи: електронни съобщителни услуги, компетентност, контрол, 

медийни аудиовизуални услуги, мониторинг, нищожност на акта 

 

Увод 

 

 Съвременното развитие на комуникациите поражда един от 

основните въпроси, свързан с предоставянето на медийни услуги. Това е 

проблемът за разграничението между медийните аудиовизуални услуги и 

електронните съобщителни услуги. Настоящата статия ще фокусира своето 

внимание върху отграничаването на тези две понятия, доколкото те се 

използват в две допирни области на обществените публичноправни 

отношения, но проявяват съществени отлики. Тези различия се пораждат на 

ниво нормативна уредба, по отношение на съдържанието на двата вида 

услуги и, не на последно място, във връзка с упражнявания контрол 

(надзор) от страна на държавата. 

  

1. Нормативна уредба 

 

Първото разграничение на медийните аудиовизуални услуги и 

електронните съобщителни услуги се корени в различния 

административноправен режим, на който се подчиняват те. В историко-

                                                           
1
 Райна Николова, проф., д. н., член на департамент „Право“ в Нов български университет. 

Преподава административно право и процес, медийно право, рекламно право и др. Тя е един от 

организаторите на общоуниверситетския семинар „Памет и съвест за тоталитаризма –  

юридически и исторически разказ“ в НБУ. През годините е преподавала и в ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Има дългогодишен опит като юрисконсулт и 

административен директор на БНТ  (1997 – 2003 г.) и като член на Съвета за електронни медии 

(2004 –2010 г.). Научен ръководител е на законодателни проучвания към програма „Студенти на 

стаж в Народното събрание“. Участник в международни и национални научноизследователски 

проекти. Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти. Автор 

е на монографиите „Телевизионната програма на обществената телевизия в България. 

Публичноправни аспекти“ (2004), „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България. 

Публичноправни аспекти“ (2006), „Административноправно положение на обществените 

електронни медии в България“ (2009), „Медийно аудио- и аудиовизуално право“ (2010, 2015), 

„Административноправна същност на информацията“ (2016), а също така и на учебни помагала, 

студии и статии в специализирания научен печат. 



2 
 

правен аспект нормативната уредба
2
 по създаването на редакционно 

съдържание и неговото разпространение се обособява още в Конституцията 

от 1947 г. По идентичен начин Конституцията от 1971 г. решава въпроса с 

отделянето на регулацията на двата вида услуги при наличието на 

държавен монопол. 

Съвременната нормативна уредба на медийните аудиовизуални 

услуги се съдържа в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Като легално 

понятие медийната аудиовизуална услуга е  въведена в чл. 2, ал. 2 от ЗРТ. 

Правната уредба на електронните съобщителни услуги е намерила място в 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Легалното определение се 

съдържа в §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС. Но това 

законодателно разграничение е заложено на конституционно ниво. 

Конституцията от 1991 г. въвежда т. нар. комуникационна триада – три 

основни свободи в областта на медийното право – свободата на изразяване, 

свободата на медиите и свободата на информацията (чл. 39 – чл. 41). В чл. 

18, ал. 3 и ал. 4 от Основния закон се разглеждат електронните 

съобщителни услуги. 

Отликите в нормативната уредба на медийните аудиовизуални услуги 

и електронните съобщителни услуги са отразени през годините в 

административноправната доктрина
3
. Те водят до обособяването на два 

различни правни отрасъла на административното право – специална част. 

Това са медийното право
4
 и телекомуникационното право

5
. От своя страна, 

медийното право се състои от няколко подотрасъла в зависимост от начина 

на разпространение на съдържанието – издателско право, аудио- и 

аудиовизуално право, мултимедийно право
6
. 

   

2. Съдържание 

 

 Вторият разграничителен критерий между медийната 

аудиовизуална услуга и електронната съобщителна услуга се изразява в 

тяхната правна природа. 
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Обхватът на регулация на медийното аудиовизуално право е 

определен в чл. 1 от ЗРТ. Това са медийните услуги – аудиовизуални и 

радиоуслуги. Нормата на чл. 2, ал. 2 от ЗРТ ясно определя съдържанието на 

медийната аудиовизуална услуга: 

1. услуга, така както е определена в чл. 56 и 57 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ОВ, С 115/47 от 9 май 2008 г.), 

която е в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни 

услуги, чиято основна цел е предоставянето на аудио-визуални 

предавания/радиопредавания за информиране, забавление или образоване 

на широката общественост чрез електронни съобщителни мрежи по 

смисъла на Закона за електронните съобщения; 

2. аудио-визуално търговско съобщение по т. 1. 

Извън обхвата на медийната аудиовизуална услуга попадат 

предвидените в чл. 2, ал. 5 от ЗРТ дейности. Значението на медийната 

аудиовизуална услуга, както и посочените изключения произтичат от 

въведените в националното законодателство разпоредба на чл. 1, параграф 

1, буква „а” и рецитал 21 от преамбюла на Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за 

координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 

административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги). 

  Телекомуникационното право урежда обществените отношения, 

свързани с осъществяване на електронни съобщения (чл. 1, ал. 1 от ЗЕС). 

Правната уредба на електронната съобщителна услуга се съдържа в 

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 

2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), изменена с Директива 

2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  25 ноември 

2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата 

регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 

Директива 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи 

и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и Директива 

2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и 

услуги (Директива 2009/140/ЕО). 

"Електронна съобщителна услуга" е услуга, обичайно предоставяна 

по възмезден начин, която изцяло или предимно включва пренос на 

сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително услуги по 

преноса, осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се 

включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху него. В 

обхвата на електронните съобщителни услуги не се включват услугите на 

информационното общество, които не се състоят изцяло или предимно от 

https://kenli.nbu.bg:3055/e.php?b=1&i=181737#p2314387
https://kenli.nbu.bg:3055/e.php?b=1&i=181737#p2314387
https://kenli.nbu.bg:3055/p.php?i=261713
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пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи (§1, т. 17 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕС).  

Разграничението между медийната аудиовизуална услуга и 

електронната съобщителна услуга е подчертано освен в легалното 

определение, но и в чл. 2 от ЗЕС, като изрично е посочено, че законът „не 

се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни 

съобщения”. Този принцип на обособяване е заложен в чл. 1, параграф 1, т. 

1 от Директива 2002/21/ЕО, изменен с чл. 1, б. „а” от Директива 

2009/140/ЕО.  

Двата вида дейности (създаването на съдържание и неговият пренос) 

имат различни характеристики и естество
7
. В този смисъл е и съдебната 

практика на ВАС
8
. 

 

3. Контрол и надзор 

 

 Административноправната теория разграничава двата вида дейности 

на радиото и телевизията – далекосъобщителна и медийна по следния 

начин относно компетентността на Министерството на пощите, 

телеграфите и телефоните (МПТТ) още през 40-те години на ХХ век: “ ... 

компетенциите на МПТТ в областта на радиото се ограничават до 

използването му като средство за съобщения (к. м. – б. а.), докато 

радиоразпръскването, схванато като част от културно-просветната 

администрация, спада към ведомството на Комитета за наука, изкуство и 

култура”
9
. В историко-правен аспект контролът върху телевизията в 

България в периода 1959 – 1990 г. се осъществява от ръководителите на 

специализирани ведомства от областта на културата (комитет
10

 – Комитет 

за наука, изкуство и култура, Комитет за изкуство и култура, Комитет за 

култура, Комитет за радио и телевизия, министерство – Министерство на 

просветата и културата). В далекосъобщителен смисъл (по отношение на 

разпространението на телевизионния сигнал) контролът се извършва от 
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министър начело на телекомуникационно ведомство – Министерство на 

пощите, телеграфите и телефоните, Министерство на транспорта, 

Министерство на транспорта и съобщенията
11

.  

Съвременните различия между разглежданите две услуги се 

изразяват в различните контролни (надзорни) органи, които наблюдават 

тези проявления на комуникационната дейност. И това е третото 

измерение на разграничението между тях.  

Надзорът
12

 по отношение на медийните аудиовизуални услуги се 

извършва от Съвета за електронни медии (СЕМ). Съветът е специализиран 

орган (чл. 20, ал. 1 от ЗРТ). Той е административен орган, но не е държавен 

орган
13

. Предметът на медийния надзор е съдържанието на предаванията 

(арг. чл. 33, т. 1 от ЗРТ) и това на търговските съобщения (арг. чл. 33, т. 2 и 

т. 4 от ЗРТ). В практиката ни на член на СЕМ и в научните ни публикации 

сме разглеждали това като форма на специализиран административен 

контрол
14

. Съответно на осъществявания медиен мониторинг от СЕМ 

представлява задължението за заплащането на годишни лицензионни такси 

от доставчиците на медийни услуги за извършваното от СЕМ наблюдение 

относно законосъобразността на програмното съдържание и търговските 

съобщения (арг. чл. 102, ал. 2 и ал. 3, т. 3 от ЗРТ). Според 

законодателството и съдебната практика дейността – източник на приходи 

от авторски и сродни права за редакционното съдържание и тази от други 

търговски източници на финансиране за медиите (рекламни приходи
15

, 
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15

 Решение № 31 от 11.03.2009 г. по адм. д. № 210 от 2007 г. на Софийски градски съд, 

Административно отделение, III „ж” състав. 

https://kenli.nbu.bg:3055/p.php?i=301958#p3723378
https://kenli.nbu.bg:3055/p.php?i=33388
https://kenli.nbu.bg:3055/p.php?i=33388
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средства от спонсорство, телевизионен пазар и продуктово позициониране) 

е обект на надзор от страна на СЕМ. 

 Контролът по отношение на електронните съобщителни услуги се 

осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 

Комисията е държавен орган съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗЕС. Предмет на 

контрол е преносът, излъчването, предаването или приемането на знаци, 

сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид 

чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда 

(арг. чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал. 1; чл. 311 – чл. 313 и §1, т. 17 от ДР на ЗЕС), но 

не и съдържанието. За извършвания контрол от страна на КРС 

предприятията дължат годишни такси (чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗЕС). Размерът 

на административната годишна такса за контрол е до 1,2 на сто от 

годишните брутни приходи от предоставянето на електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената 

стойност след приспадане на трансферните плащания към други 

предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, 

услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и 

сродни права за радио- и телевизионни програми (арг. чл. 141, ал. 1 от 

ЗЕС). Както е видно, тук се изключват приходите от телевизионна дейност 

– права върху авторски произведения или реклама, тъй като КРС няма 

компетентност да извършва наблюдение на програмното съдържание и на 

търговските съобщения.  

В административноправната доктрина компетентността се 

разглежда като „проява на най-висша степен на специализация на 

управленските функции по отделни отрасли на държавното управление, ... 

съвкупност от права и задължения, които държавният орган притежава на 

основание на закона за изпълнение на предоставената му специализирана 

задача (роля) в държавното управление”
16

. Разпростирането на действията 

на административния орган извън пределите на материалната (предметна) 

компетентност е основание за възникване на най-тежкия порок на 

административния акт – нищожност
17

. В този смисъл причисляването на 

медийните аудиовизуални услуги като част от електронните съобщителни 

услуги при събирането на годишните такси по ЗЕС е ярък пример за липса 

на компетентност на КРС и нищожност на индивидуалния 

административен акт, който определя това правно положение. 

 

                                                           
16

 Къндева, Е. Оспорване на индивидуални административни актове пред съда. В: Коментар на 

Административно-порцесуалния кодекс. София, Център за обучание на адвокати „Кръстю 

Цончев”, 2007 г., с. 170 – 171. 
17

 Относно нищожността на административните актове виж по-подробно в Лазаров, К. 

Административно право. София, „Фенея”, 2001 г., с. 170; Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. 

Хрусанов. Административно право на Република България – обща част. София, „Сиби”, 2010 г., 

с. 189; Лазаров, К., Ив. Тодоров. Административен процес. София, „Сиела”, 2009 г., с. 250 – 

252. 
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Заключение 

 

В заключение можем да обобщим, че три са основните критерии за 

разграничение между медийните аудиовизуални услуги и електронните 

съобщителни услуги, които не правят производни тези дейности една от 

друга, нито позволяват някоя от тях да има доминираща позиция спрямо 

другата. Това обобщение произтича от нормативната уредба и 

десетилетната научна доктрина. Доказва се от естеството на самото 

съдържание на тези две различни услуги и не на последно място се 

изразява в коренно различните правомощия, с които разполагат СЕМ и 

КРС при осъществяването на надзора/контрола си по повод създаването и 

предоставянето им. На това основание медийните аудиовизуални услуги 

като редакционно съдържание и търговски съобщения (реклама, 

спонсорство, продуктово позициониране, телевизионен пазар) не се 

съдържат в електронните съобщителни услуги. 


