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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-76 от 29 септември 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяане на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия 
ЕООД. 
Решение № РД-05-75 от 29 септември 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяане на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия 
ЕООД. 
Решение № РД-05-74 от 29 септември 2022 г. 
за вписване на Дивидент Медиа ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-73 от 29 септември 2022 г. 
за вписване на Уебграунд Груп АД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-72 от 29 септември 2022 г. 
за вписване на Голф България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-71 от 29 септември 2022 г. 
за вписване на БГНЕС - ГРУП ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-70 от 15 септември 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-69 от 15 септември 2022 г. 
за вписване на Дир.бг АД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-68 от 1 септември 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-67 от 1 септември 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-66 от 1 септември 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Радиокомпания 
Си.Джей ООД за територията на градовете Велинград, Ловеч и Ямбол. 

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) 

1 

 

3) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 17.11.2021 г. - 18.07.2022 г. 

https://cem.bg/actbg/6187
https://cem.bg/actbg/6186
https://cem.bg/actbg/6185
https://cem.bg/actbg/6184
https://cem.bg/actbg/6183
https://cem.bg/actbg/6182
https://cem.bg/actbg/6181
https://cem.bg/actbg/6180
https://cem.bg/actbg/6179
https://cem.bg/actbg/6178
https://cem.bg/actbg/6177
https://cem.bg/controlbg/1449

