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1) Решения и становища 
 

Решение № 23 от 01 февруари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, притежавана от "Про БГ Медиа" ООД. 

 

Решение № 24 от 01 февруари 2011 г. 

за вписване в Публичния регистър "Коммет България Холдинг" ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 

 

Решение № 25 от 01 февруари 2011 г. 

За вписване в Публичния регистър промени за лицензирания оператор "Радио Контакт България" ЕООД. 

 

Решение № 26 от 01 февруари 2011 г. 

за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "ЛГ Консулт" ЕООД на 

"Пресмаркет 1" ЕООД. 

 

Решение № 27 от 01 февруари 2011 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на БНР. 

 

Решение № 28 от 10 февруари 2011 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Радио Браво" ЕООД на "Пауър Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 29 от 10 февруари 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Балкан Българска Телевизия" ЕАД. 

 

Решение № 30 от 10 февруари 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на Фондация Радио Нова Европа. 

 

Решение № 31 от 15 февруари 2011 г. 

за регистриране на "Фокс Интернешънъл Ченълс" ЕООД, като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор). 

 

Решение № 32 от 15 февруари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, притежавана от БНТ. 

 

Решение № 33 от 15 февруари 2011 г. 

за регистриране на "Студио Модерна - България" ЕООД, като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор). 

 

Решение № 34 от 15 февруари 2011 г. 

за заличаване на регистрацията на "Триада Комюникейшънс" ЕООД, като телевизионен оператор. 

 

Решение № 35 от 17 февруари 2011 г. 

за регистриране "Телевизия България Днес" ЕООД, като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор). 

 

Решение № 36 от 22 февруари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, притежавана от "България Он Ер" ЕООД. 

 

Решение № 37 от 22 февруари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "България Он Ер" ЕООД. 

 

Решение № 38 от 22 февруари 2011 г. 

за изменение на регистрацията на "България Он Ер" ЕООД за телевизионна дейност. 

 

Решение № 39 от 22 февруари 2011 г. 

за регистриране "Вирджиния Ер Ен" ЕООД, като доставчик на линейна аудио-визуална медийна услуга (телевизионен 

оператор) 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           15 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори              14 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            1 
 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ 

/излъчване на различен от официалния език/                                                           
1 

Чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ                                                     
/нарушение на добрите нрави/ 

1 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ 

/скрито търговско съобщение/                                                                                      
3 

Чл. 75, ал. 1 и ал. 6 от ЗРТ 
/скрито търговско съобщение и реклама на цигари/                                               

1 

Чл. 75, ал. 9 т. 1 от ЗРТ 
/търговско съобщение, което създава опасност за морална вреда на децата/                      

6 

Чл. 78 от ЗРТ 
/търговско съобщение без писмен договор/                                                                

1 

Чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ  
/осъществяване на дейност без регистрация/                                                             

1 

Чл. 125 в т. 1 от ЗРТ 
/непълен списък на разпространяваните програми и липса на документи, свързани с 

придобиване на правата за разпространение/                                                                              

1 

 

3) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № 16 от 1 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 17 от 1 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 18 от 10 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 19 от 10 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 20 от 15 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 21 от 15 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 22 от 17 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 23 от 17 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 24 от 22 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 25 от 24 февруари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 26 от 24 февруари 2011 г. 
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Наказателно постановление № 27 от 24 февруари 2011 г. 

 

 
4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 18 от 2008 г. от 14 Февруари 2011 г. 
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