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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-94 от 27 октомври 2021 г. 
за избор на генерален директор на Българското национално радио. 
Решение № РД-05-93 от 22 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес 
АД. 
Решение № РД-05-92 от 22 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Станция 
ЕООД. 
Решение № РД-05-91 от 13 октомври 2021 г. 
за вписване на Резон ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-90 от 13 октомври 2021 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Резонанс ЕООД за 
територията на гр. Горна Оряховица. 
Решение № РД-05-89 от 13 октомври 2021 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Бумеранг ФМ ЕООД 
за територията на гр. Габрово. 
Решение № РД-05-88 от 6 октомври 2021 г. 
за определяне на изпълнител на обществена поръчка. 
Решение № РД-05-87 от 6 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик радио 
АД. 
Решение № РД-05-86 от 6 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус - Нунти 
ООД. 
Решение № РД-05-85 от 6 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД. 
Решение № РД-05-84 от 6 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио 
ЕООД. 
Решение № РД-05-83 от 6 октомври 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания 
Си.Джей ООД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cem.bg/actbg/6090
https://cem.bg/actbg/6089
https://cem.bg/actbg/6088
https://cem.bg/actbg/6085
https://cem.bg/actbg/6084
https://cem.bg/actbg/6083
https://cem.bg/actbg/6081
https://cem.bg/actbg/6080
https://cem.bg/actbg/6079
https://cem.bg/actbg/6078
https://cem.bg/actbg/6077
https://cem.bg/actbg/6076
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 

ОБЩ БРОЙ АУАН 2 

На доставчици на радиоуслуги 0 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 2 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

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

1 

чл. 82, ал. 4 от ЗРТ 
(Спонсориране на новини) 1 

 

3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № РД-10-18 от 06 октомври 2021 г. 

 

https://cem.bg/controlbg/1395

