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1) Решения и становища 
 
 
Решение № РД-05-56 от 29 юни 2021 г. 
за освобождаване на Ивелина Димитрова от длъжността член на СЕМ. 
Решение № РД-05-55 от 25 юни 2021 г. 
за предстоящо откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 
Решение № РД-05-54 от 23 юни 2021 г. 
за изменение на регистрацията на Сателитни системи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна 
услуга. 
Решение № РД-05-53 от 23 юни 2021 г. 
за заличаване регистрациите на БГ Топ Мюзик ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-52 от 16 юни 2021 г. 
за изменение на регистрацията на Болкан мюзик ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-51 от 16 юни 2021 г. 
за вписване на Българското национално радио като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-50 от 16 юни 2021 г. 
за вписване на Сега ЕАД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-49 от 16 юни 2021 г. 
за регистрация на Нова Броудкастинг Груп ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга 
(телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-48 от 16 юни 2021 г. 
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Метрорадио ЕООД 
за територията на гр. Габрово и гр. Ямбол. 
Решение № РД-05-47 от 16 юни 2021 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Радио 1 ЕООД за 
територията на гр. Габрово. 
Решение № РД-05-46 от 2 юни 2021 г. 
за изменение на регистрациите на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за доставяне на аудио-
визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-45 от 2 юни 2021 г. 
за вписване на ЕСОФ БГ ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-44 от 2 юни 2021 г. 
за заличаване регистрацията на Агенция за консултации и комуникации ЕООД за доставяне на аудио-
визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-43 от 2 юни 2021 г. 
за регистрация на Ефишънси фърст медия ООД като доставчик на линейна медийна услуга 
(телевизионен оператор). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cem.bg/actbg/6046
https://cem.bg/actbg/6045
https://cem.bg/actbg/6044
https://cem.bg/actbg/6043
https://cem.bg/actbg/6042
https://cem.bg/actbg/6041
https://cem.bg/actbg/6040
https://cem.bg/actbg/6039
https://cem.bg/actbg/6038
https://cem.bg/actbg/6037
https://cem.bg/actbg/6034
https://cem.bg/actbg/6033
https://cem.bg/actbg/6032
https://cem.bg/actbg/6031
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 

ОБЩ БРОЙ АУАН 6 

На доставчици на радиоуслуги 1 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 5 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

чл. 9, ал. 1 от ЗРТ  
(Разпространение на програми и предавания само с предварително уредени авторски и сродни 
права) 

1 

чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ 
(предоставяне на информация) 

1 

чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ, във връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ във връзка с § 57, ал. 2 
от ПЗР на ЗИД на ЗРТ 
(Съдържание, което е неблагоприятно и създава опасност от увреждане на физическото, 
психическото, нравственото и/или социално развитие на децата.) 

 
1 

чл. 18, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗРТ 
(Право на отговор) 

1 

чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ  
(Скрито търговско съобщение) 

2 

 

3) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № РД-10-10 от 16 юни 2021 г. 
Наказателно постановление № РД-10-9 от 02 юни 2021 г. 
Наказателно постановление № РД-10-8 от 02 юни 2021 г. 
 

4) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-42 от 16.05.2017 г. - 12.04.2019 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-35 от 10.04.2017 г. - 12.03.2021 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-29 от 11.12.2019 г. - 25.05.2021 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 14.02.2017 г. - 23.07.2018 г. 

 
 

 

https://cem.bg/controlbg/1368
https://cem.bg/controlbg/1369
https://cem.bg/controlbg/1367
https://cem.bg/controlbg/1377
https://cem.bg/controlbg/1376
https://cem.bg/controlbg/1375
https://cem.bg/controlbg/1374

