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 “КУЛТУРА И АУДИОВИЗУАЛНА ПОЛИТИКА” 
 
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и изцяло ще прилага законодателството на 
Общността в областта на културата и аудиовизуалната политика. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на Европейския съюз от 01.01.2007 г. 
 
В тази област не се предвиждат изключения от правото на ЕС или преходни  
периоди. 

ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 
Българската политика в областта на културата е хармонизирана със 
законодателството на ЕС. България изявява желание да участва в рамковата 
програма “Култура 2000” от началото на 2001 г., както и в бъдещите инициативи 
на Общността в областта на културата. 
Българският Закон за радиото и телевизията, приет през м. ноември 1998 година, 
в по-голямата си част е хармонизиран със законодателството на ЕС. Предвижда 
се приемането от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за радиото и телевизията и по този начин ще се постигне пълна 
хармонизация на българското медийно законодателство с Директивата 
“Телевизия без граници”. 
България изявява желание за участие в програмата МЕДИА ІІ през 2000 година и 
в програмата МЕДИА ПЛЮС за периода 2001 – 2005 г. 
Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа влиза 
в сила за България от м. юли 1999 г., а Протоколът за изменение и допълнение на 
тази Конвенция е ратифициран на 12 януари 2000 г. 
Създадена е необходимата институционална инфраструктура за прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на културата и аудиовизуалната политика и 
тя ще функционира в пълно съответствие с европейското право към датата на 
присъединяване на България към ЕС. 
На базата на съществуващото европейско законодателство,  българското 
правителство предлага да приключи временно преговорите по този раздел.  



В случай на  новоприети актове на законодателството на ЕС, България допуска 
възможността за отваряне на допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция. 
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