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1) Решения и становища 
 
 
Решение № РД-05-6 от 14 януари 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-5 от 14 януари 2022 г. 
за заличаване вписването на Върджин Груп България ЕООД като доставчик на нелинейни услуги. 
Решение № РД-05-4 от 14 януари 2022 г. 
за регистрация на Еспи Консулт Онтарио ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга 
(телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-3 от 14 януари 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Агенция 
Атлантик ЕООД. 
Решение № РД-05-2 от 14 януари 2022 г. 
за заличаване регистрацията на Евроком - Царевец ООД за доставяне на аудио-визуална медийна 
услуга. 
Решение № РД-05-1 от 14 януари 2022 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Романтика ЕООД за 
територията на гр. София.. 
 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 

ОБЩ БРОЙ АУАН 1 

На доставчици на радиоуслуги 1 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 0 

На доставчици на нелинейни услуги  0 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ  
(скрито търговско съобщение)  
и 
чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето  
(непряката реклама на спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни 
предавания преди 22:00 часа) 

1 

 

3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № РД-10-4 от 14 януари 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-3 от 14 януари 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-2 от 14 януари 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-1 от 14 януари 2022 г. 

 

https://cem.bg/actbg/6106
https://cem.bg/actbg/6105
https://cem.bg/actbg/6104
https://cem.bg/actbg/6103
https://cem.bg/actbg/6102
https://cem.bg/actbg/6101
https://cem.bg/controlbg/1406
https://cem.bg/controlbg/1405
https://cem.bg/controlbg/1404
https://cem.bg/controlbg/1403
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4) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-33 от 04.09.2018 г. - 21.12.2021 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-21 от 26.06.2018 г. - 05.01.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 04.12.2020 г. - 21.03.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 08.07.2020 г. - 10.12.2021 г. 

 

5) Проучване на общественото мнение 
 
Предпочитани медии като източник на информация от аудиторията във връзка с изборите за Президент 
и за народни представители - ноември 2021 

https://cem.bg/controlbg/1410
https://cem.bg/controlbg/1409
https://cem.bg/controlbg/1408
https://cem.bg/controlbg/1407
https://cem.bg/controlbg/1390
https://cem.bg/controlbg/1390

