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1) Решения и становища 
 

Решение № 146 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД за град София. 

 

Решение № 147 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД за град Варна. 

 

Решение № 148 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД за град Русе. 

 

Решение № 149 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД за град Стара Загора. 

 

Решение № 150 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД за град Велико Търново. 

 

Решение № 151 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град София. 

 

Решение № 152 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за Благоевград. 

 

Решение № 153 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Варна. 

 

Решение № 154 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Пловдив. 

 

Решение № 155 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Велико Търново. 

 

Решение № 156 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Бургас. 

 

Решение № 157 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Русе. 

 

Решение № 158 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Плевен. 

 

Решение № 159 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД за град Шумен. 

 

Решение № 160 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град София. 

 

Решение № 161 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Варна. 

 

Решение № 162 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Пловдив. 

 

Решение № 163 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Бургас. 
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Решение № 164 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Стара 

Загора. 

 

Решение № 165 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Велико 

Търново. 

 

Решение № 166 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Плевен. 

 

Решение № 167 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Сливен. 

 

Решение № 168 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Българска Радиокомпания" ООД за град Шумен. 

 

Решение № 169 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Варна. 

 

Решение № 170 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Русе. 

 

Решение № 171 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Благоевград. 

 

Решение № 172 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Пловдив. 

 

Решение № 173 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Бургас. 

 

Решение № 174 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Стара Загора. 

 

Решение № 175 от 14 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Тангра" ЕАД за град Велико Търново. 

 

Решение № 176 от 14 април 2010 г. 

за допълване на решение № 132 от 2010 г. 

 

Решение № 177 от 14 април 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за радиооператора "Софмедия Броавнкастинг" ЕООД. 

 

Решение № 178 от 14 април 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за "Ритъм плюс" ЕООД. 

 

Решение № 179 от 14 април 2010 г. 

за отказ на регистрация на "Оборище" ЕООД за осъществяване на радиодейност. 

 

Решение № 180 от 14 април 2010 г. 

за изменение на разрешение на "Рекординг" ООД за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 

 

Решение № 181 от 14 април 2010 г. 

за изменение на разрешение на БНТ за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 

 

Решение № 182 от 14 април 2010 г. 

за изменение на разрешение на "Топ Тон Медия" ЕООД за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 
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Решение № 183 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за град 

Благоевград. 

 

Решение № 184 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за град Стара 

Загора. 

 

Решение № 185 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за град Смолян. 

 

Решение № 186 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за град Кърджали. 

 

Решение № 187 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за град 

Кюстендил. 

 

Решение № 188 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Р-22" ЕООД за град София. 

 

Решение № 189 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Р-22" ЕООД за град Пловдив. 

 

Решение № 190 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Р-22" ЕООД за град Стара Загора. 

 

Решение № 191 от 22 април 2010 г. 

за изменение на регистрация за телевизионна дейност на "Ай Ди Пи Медия" ООД. 

 

Решение № 192 от 22 април 2010 г. 

за вписване в раздел втори на Публичния регистър чуждестранни телевизионни програми, създавани от "Френч 

Лавър ТВ Б.В" ЕООД. 

 

Решение № 193 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Агенция Атлантик" ЕООД за град Габрово. 

 

Решение № 194 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Агенция Атлантик" ЕООД за град София. 

 

Решение № 195 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД. 

 

Решение № 196 от 22 април 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Р-22" ЕООД. 

 

Решение № 197 от 22 април 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радио ФМ-плюс" ЕАД. 

 

Решение № 198 от 22 април 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Фокус-Нунти" ООД. 

 

Решение № 199 от 22 април 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радиокомпания Си.Джей" 

ООД. 
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Решение № 200 от 22 април 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания и регистрирания оператор "Про.БГ медиа" 

ЕООД. 

 

Решение № 201 от 22 април 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания и регистриран оператор "Ринг ТВ" ЕАД. 

 

Решение № 202 от 22 април 2010 г. 

за регистриране на Община Свиленград като радиооператор. 

 

Решение № 203 от 22 април 2010 г. 

за изменение на Решение № 129 от 17 март 2010 г. в частта за срокове на процедурата за избор на генерален 

директор на БНР. 

 

Решение № 204 от 22 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД. 

 

Решение № 205 от 27 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Дарик радио" АД 

 

Решение № 206 от 27 април 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Р-22" ЕООД за град Варна. 

 

Решение № 207 от 27 април 2010 г. 

за отказ за регистрация на "Фанти-Г" ООД за осъществяване на телевизионна дейност. 

 

Решение № 208 от 27 април 2010 г. 

за отказ за регистрация на "Римекс" ООД за осъществяване на телевизионна дейност. 

 

Решение № 209 от 27 април 2010 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в решение № 180 от 14 април 2010 г. 

 

Решение № 210 от 29 април 2010 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в Решение № 86 от 09.02.2010 г. 

 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           89 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори                                                                             2 

На предприятия, разпространяващи  български и чуждестранни програми                                                          87 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 55, ал. 1 от Закона за здравето 
/популяризиране на спиртна напитка/                                                                       

1 

Чл. 75, ал. 6 от ЗРТ 
/търговско съобщение за цигари/                                                                                 

1 

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

87 
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3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № 23 от 7 април 2010 г. 
 

Наказателно постановление № 24 от 14 април 2010 г. 
 
Наказателно постановление № 25 от 14 април 2010 г. 
 
Наказателно постановление № 26 от 14 април 2010 г. 
 

Наказателно постановление № 27 от 22 април 2010 г. 
 
Наказателно постановление № 28 от 29 април 2010 г. 

 
4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 70 от 2009 г.  в сила от 10 Април 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 1 от 2009 г. в сила от 14 Април 2010 г. 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 41 от 2009 г. в сила от 19 Април 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 3 от 2009 г. в сила от 26 Април 2010 г. 
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