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1) Решения и становища 
 
 
Решение № РД-05-31 от 30 март 2022 г. 
за вписване на Мейт България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-30 от 30 март 2022 г. 
за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Русе. 
Решение № РД-05-29 от 25 март 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-28 от 25 март 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио 
ЕООД. 
Решение № РД-05-27 от 25 март 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД. 
Решение № РД-05-26 от 25 март 2022 г. 
за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Пловдив. 
Решение № РД-05-25 от 25 март 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Инвестор.бг АД за 
територията на гр. Ямбол и гр. Ахтопол. 
Решение № РД-05-24 от 9 март 2022 г. 
за заличаване вписването на Перо.БГ ЕООД като доставчик на нелинейна услуга. 
Решение № РД-05-23 от 9 март 2022 г. 
за заличаване вписването на Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД като доставчик на нелинейна услуга. 
Решение № РД-05-22 от 9 март 2022 г. 
за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на МК Студио 
ООД. 
Решение № РД-05-21 от 9 март 2022 г. 
за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град 
Велико Търново от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио и Телевизия Сити ЕООД. 
Решение № РД-05-20 от 9 март 2022 г. 
за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град 
Бургас от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио Тангра ЕАД.медийна услуга. 
Решение № РД-05-19 от 9 март 2022 г. 
за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. София от 
Радио Контакт България ЕООД на Метрорадио ЕООД 
Решение № РД-05-18 от 9 март 2022 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на РТЕ НЕТ ООД за 
територията на гр. Монтана. 
Решение № РД-05-17 от 9 март 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Инвестор.бг АД за 
територията на гр. Монтана и гр. Габрово. 
Решение № РД-05-16 от 9 март 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Метрорадио ЕООД 
за територията на гр. Ахтопол и гр. Ловеч. 
Решение № РД-05-15 от 01 март 2022 г. 
за временно ограничаване препредаването на Russia Today. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 

ОБЩ БРОЙ АУАН 4 

На доставчици на радиоуслуги 0 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 4 

На доставчици на нелинейни услуги  0 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 
(неизпълнение на условие на индивидуална лицензия, свързано с постигане на определен 
обем детски и младежки предавания)  

1 

чл. 86, ал. 2 от ЗРТ  
(нарушаване на изискването за прекъсване на кинематографично произведение от 
рекламен спот по веднъж за всеки период с програмирана продължителност от най-малко 
30 минути)  

1 

чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ  
(предавания, които противоречат на добрите нрави) 

1 

чл. 17, ал. 1, 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 

 

3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № РД-10-9 от 30 март 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-8 от 30 март 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-7 от 30 март 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-6 от 25 март 2022 г. 
 

 
 


