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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-61 от 23 юни 2022 г. 
за изменение на регистрацията на Римекс ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-60 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СУ Св. Климент 
Охридски. 
Решение № РД-05-59 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина 
ЕАД. 
Решение № РД-05-58 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик 90 София 
ЕООД. 
Решение № РД-05-57 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес 
АД. 
Решение № РД-05-56 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Гео Адвайзърс 
ЕООД. 
Решение № РД-05-55 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД. 
Решение № РД-05-54 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Контакт 
България ЕООД. 
Решение № РД-05-53 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българска 
Радиокомпания  ЕООД. 
Решение № РД-05-52 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра 
ЕАД. 
Решение № РД-05-51 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и 
Телевизия Сити ЕООД. 
Решение № РД-05-50 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио 
ЕООД. 
Решение № РД-05-49 от 15 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД. 
Решение № РД-05-48 от 15 юни 2022 г. 
за прехвърляне на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга от Фокус-Нунти ООД на Фокус 
Медия ЕООД. 
Решение № РД-05-47 от 8 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания 
Си.Джей ООД. 
Решение № РД-05-46 от 8 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация 
Радио Нова Европа. 
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Решение № РД-05-45 от 8 юни 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД. 
Решение № РД-05-44 от 8 юни 2022 г. 
Проект на Кодекс за поведение за защита на децата 
Решение № РД-05-43 от 02 юни 2022 г. 
за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. 
 

2) Актове за установяване на административни 

нарушения 
 

ОБЩ БРОЙ АУАН 3 

На доставчици на радиоуслуги 0 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 3 

На доставчици на нелинейни услуги  0 

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 (отм., ДВ, бр. 
10/22.12.2022 г.)  във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 109/22.12.2022 г.) 
(Съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, 
психическото, нравственото и/или социално развитие на децата) 

1 

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

1 

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

1 

 

3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № РД-10-14 от 15 юни 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-13 от 15 юни 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-12 от 02 юни 2022 г. 

 

4) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-50 от 27.06.2017 г. - 27.05.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 10.09.2021 г. - 10.05.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 10.09.2021 г. - 16.05.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 07.07.2021 г. - 20.05.2022 г. 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-06 от 16.04.2019 г. - 09.06.2022 г. 
 

5) Мониторинг 
 

Фокусиран тематичен мониторинг на военните престъпления в Буча в контекста на войната в Украйна 
Фокусиран тематичен мониторинг на случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна 


