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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-91 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на регистрацията на Виваком България ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна 
услуга. 
Решение № РД-05-90 от 25 октомври 2022 г. 
за регистрация на Телевизия Дартс ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 
оператор). 
Решение № РД-05-89 от 25 октомври 2022 г. 
за заличаване регистрацията на Стуарт ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-88 от 25 октомври 2022 г. 
за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Ловеч. 
Решение № РД-05-87 от 25 октомври 2022 г. 
за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Добрич. 
Решение № РД-05-86 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия 
ЕООД. 
Решение № РД-05-85 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Агенция Витоша 
ЕООД. 
Решение № РД-05-84 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина 
ЕАД. 
Решение № РД-05-83 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес 
АД. 
Решение № РД-05-82 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД. 
Решение № РД-05-81 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД. 
Решение № РД-05-80 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия 
ЕООД. 
Решение № РД-05-79 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина 
ЕАД. 
Решение № РД-05-78 от 25 октомври 2022 г. 
за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Инвестор.бг АД за 
територията на гр. Ловеч. 
Решение № РД-05-77 от 25 октомври 2022 г. 
за предоставяне на достъп до обществена информация. 
 
 
 
 
 

https://cem.bg/actbg/6203
https://cem.bg/actbg/6202
https://cem.bg/actbg/6201
https://cem.bg/actbg/6200
https://cem.bg/actbg/6199
https://cem.bg/actbg/6198
https://cem.bg/actbg/6197
https://cem.bg/actbg/6196
https://cem.bg/actbg/6195
https://cem.bg/actbg/6194
https://cem.bg/actbg/6193
https://cem.bg/actbg/6192
https://cem.bg/actbg/6191
https://cem.bg/actbg/6190
https://cem.bg/actbg/6189
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2) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-20 от 03.12.2021 г. - 13.07.2022 г. 

 
3) Мониторинг 

 
Доклад за специализираното наблюдение на предизборната кампания за извънредните избори за 48-
мо Народно събрание 

 
4) Проучване на общественото мнение 

 
Медийни предпочитания на българската аудитория в предизборната кампания за извънредни 
парламентарни избори за 48-мо Народно събрание. 

 
 
 
 

https://cem.bg/controlbg/1450
https://cem.bg/controlbg/1447
https://cem.bg/controlbg/1447
https://cem.bg/controlbg/1448
https://cem.bg/controlbg/1448

