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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-73 от 25 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик радио 
АД. 
Решение № РД-05-72 от 25 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското 
национално радио. 
Решение № РД-05-71 от 25 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД. 
Решение № РД-05-70 от 12 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД. 
Решение № РД-05-69 от 12 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД. 
Решение № РД-05-68 от 12 август 2021 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД. 
Решение № РД-05-67 от 12 август 2021 г. 
за вписване на промени в доставчика на нелинейни медийни услуги Булсатком ЕООД 
Решение № РД-05-66 от 12 август 2021 г. 
за изменение на регистрацията на Телемедиа ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-65 от 12 август 2021 г. 
за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна 
услуга. 
Решение № РД-05-64 от 12 август 2021 г. 
за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Силистра 
от Бойкос ЕООД на Агенция Витоша ЕООД. 
Решение № РД-05-63 от 12 август 2021 г. 
за обяване на процедура за избор на генерален директор на БНР 
Решение № РД-05-62 от 4 август 2021 г. 
за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР и избор на временно изпълняващ 
длъжността. 

2) Актове за установяване на административни 

нарушения 
 

ОБЩ БРОЙ АУАН 3 

На доставчици на радиоуслуги 1 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 2 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето 
(Излъчване на непряка реклама) 

1 

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

2 

 

https://cem.bg/actbg/6065
https://cem.bg/actbg/6064
https://cem.bg/actbg/6063
https://cem.bg/actbg/6062
https://cem.bg/actbg/6061
https://cem.bg/actbg/6060
https://cem.bg/actbg/6059
https://cem.bg/actbg/6058
https://cem.bg/actbg/6057
https://cem.bg/actbg/6056
https://cem.bg/actbg/6055
https://cem.bg/actbg/6053
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3) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № РД-10-14 от 25 август 2021 г. 
Наказателно постановление № РД-10-13 от 12 август 2021 г. 
Наказателно постановление № РД-10-12 от 12 август 2021 г. 
 

4) Съдебни решения 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 12.09.2017 г. - 19.07.2021 г. 

 
5) Мониторинг 

 
Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за парламентарния вот на 
11.07.2021 г. 

 
6) Проучване на общественото мнение 

 
Медийни предпочитания на българската аудитория в предизборните кампании за парламентарните 
избори на 04 април и 11 юли 2021 г. 

 
 

https://cem.bg/controlbg/1383
https://cem.bg/controlbg/1382
https://cem.bg/controlbg/1381
https://cem.bg/controlbg/1380
https://cem.bg/controlbg/1371
https://cem.bg/controlbg/1371
https://cem.bg/displaynewsbg/754
https://cem.bg/displaynewsbg/754

