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1) Решения и становища 
 

Решение № 517 от 07 декември 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Скат ТВ" ООД като доставчик на нелинейна медийна 

услуга. 

 

Решение № 518 от 07 декември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Ритъм плюс" ЕООД за град 

Кюстендил. 

 

Решение № 519 от 07 декември 2010 г. 

за регистриране на Община Омуртаг като доставчик на линейна медийна услуга (радиооператор). 

 

Решение № 520 от 07 декември 2010 г. 

за отказ за регистрация на "Колю Фичето" ЕООД за осъществяване на радиодейност. 

 

Решение № 521 от 07 декември 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Мимюни Медия Груп" ООД. 

 

Решение № 522 от 07 декември 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "БГ Сат" АД. 

 

Решение № 523 от 07 декември 2010 г. 

за вписване в раздел Първи и Трети на Публичния регистър промени в партидата на доставчика на аудио-

визуални медийни услуги "ТВ 7" ЕАД. 

 

Решение № 524 от 07 декември 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър промени за "М Сат Кейбъл" АД (в качеството на лице упражняващо контрол 

върху оператора "България Он Ер" ЕООД). 

 

Решение № 525 от 07 декември 2010 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за радиодейност за гр. Пазарджик. 

 

Решение № 526 от 07 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Радио 1" ООД 

за град Гоце Делчев. 

 

Решение № 527 от 07 декември 2010 г. 

за издаване на задължителни указания на “Балабанови и Сие – Рамба” СД за спазване на т. 6 на 

индивидуалната лицензия. 

 

Решение № 528 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на регистрация за телевизионна дейност на "Дарик Радио" АД. 

 

Решение № 529 от 14 декември 2010 г. 

за откриване на процедура за издаване на лицензия за телевизионна дейност за създаване на програми с 

национален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 530 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, издадена на "Про БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 531 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на регистрация на "Про БГ Медиа" ЕООД за създаване на телевизионна програма. 

 

Решение № 532 от 14 декември 2010 г. 

за прекратяване на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио Браво" ЕООД за град 

Велико Търново. 
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Решение № 533 от 14 декември 2010 г. 

за заличаване на регистрацията на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 534 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на БНР. 

 

Решение № 535 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Радиокомпания 

Си.Джей" ООД за град Айтос. 

 

Решение № 536 от 14 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "България Он 

Ер" ЕООД за град Айтос. 

 

Решение № 547 от 21 декември 2010 г. 

за прекратяване на притежаваните от ПРО БГ МЕДИА ЕООД разрешения за осъществяване на електронни 

съобщителни мрежи. 

 

Решение № 537 от 21 декември 2010 г. 

за прекратяване на притежаваната от "Радио Браво" ЕООД индивидуална лицензия за радиодейност за град 

Пловдив. 

 

Решение № 538 от 21 декември 2010 г. 

за прекратяване на притежаваната от "Нов център" ЕООД индивидуална лицензия за радиодейност за град Русе. 

 

Решение № 539 от 21 декември 2010 г. 

за регистриране като телевизионен оператор "Нико Груп" ООД. 

 

Решение № 540 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Фокус - Нунти" 

ООД за град Добрич. 

 

Решение № 541 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Радиокомпания 

Си.Джей" ООД за град Пловдив. 

 

Решение № 542 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на БНР. 

 

Решение № 543 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Про БГ Медиа" 

ЕООД за град Перник. 

 

Решение № 544 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Фокус - Нунти" 

ООД за град Перник. 

 

Решение № 545 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Дарик Радио" 

АД. 

 

Решение № 546 от 21 декември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на БНР. 

 

Решение № 548 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Ботевград, честота 102.0 

MHz. 
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Решение № 549 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Ботевград, честота 93.1 

MHz. 

 

Решение № 550 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Правец, честота 95.4 MHz. 

 

Решение № 551 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Ботевград, честота 95.9 

MHz. 

Решение № 552 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Ботевград, честота 98.9 

MHz. 

 

Решение № 553 от 23 декември 2010 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност в град Ботевград, честота 107.8 

MHz. 

 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           2 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори              - 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            2 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 125 в т. 1 от ЗРТ 
/непредоставяне на списъци на разпространяваните програми и на документите, свързани с 
придобиване на правата за тяхното разпространение/                                                                                                           

2 

  
 

 
3) Наказателни постановления 

 

Наказателно постановление № 59 от 14 декември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 60 от 14 декември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 61 от 14 декември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 62 от 14 декември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 63 от 21 декември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 64 от 21 декември 2010 г. 
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4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 68 от 2009 г. от 1 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 10 от 2010 г. от 13 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 41 от 2010 г. от 15 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 42 от 2009 г. от 16 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 57 от 2009 г. от 16 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 33 от 2009 г. от 20 Декември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 29 от 2009 г. от 23 Декември 2010 г. 
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