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1) Решения и становища 
 

Решение № 282 от 09 юни 2010 г. 

за издаване на индивидуална лицензия за радиодейност на БНР - програма "Радио Бургас". 

 

Решение № 283 от 09 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "М.Сат ТВ" ЕООД. 

 

Решение № 284 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 285 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 286 от 09 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Сити" ООД за град Благоевград. 

 

Решение № 287 от 09 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Сити" ООД за град Пловдив. 

 

Решение № 288 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 289 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 290 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 291 от 09 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 292 от 09 юни 2010 г. 

за отмяна на решение № 242 от 21 май 2010 г. 

 

Решение № 293 от 09 юни 2010 г. 

за вписване във Втори раздел на Публичния регистър чуждестранна телевизионна програма "Al Jazeera 

International". 

 

Решение № 294 от 09 юни 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Фар РГВ" АД. 

 

Решение № 295 от 17 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на СУ "Св. Климент Охридски". 

 

Решение № 296 от 17 юни 2010 г. 

за регистриране като телевизионен оператор "Пайнер Медиа" ООД. 

 

Решение № 297 от 17 юни 2010 г. 

за регистриране като телевизионен оператор "Ейч Ди Ченъл" ЕООД. 

 

Решение № 298 от 17 юни 2010 г. 

за утвърждаване на членове на управителния съвет на БНР. 

 

Решение № 299 от 22 юни 2010 г. 

за регистриране на Народно читалище "Христо Ботев" като телевизионен оператор. 

 

Решение № 300 от 22 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД. 
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Решение № 301 от 22 юни 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Радио Веселина" ЕАД. 

 

Решение № 302 от 22 юни 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания и регистриран телевизионен оператор "Нова 

телевизия - Първи частен канал" АД. 

 

Решение № 303 от 22 юни 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Болкан Нюз 

Корпорейшън" ЕАД. 

 

Решение № 304 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Браво" ЕООД за град Бургас. 

 

Решение № 305 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Браво" ЕООД за област Варна и област 

Шумен. 

 

Решение № 306 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Вайтъл-И" ЕООД за град Благоевград. 

 

Решение № 307 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Ултра Медия" ЕООД за град Благоевград. 

 

Решение № 308 от 29 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 309 от 29 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 310 от 29 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 311 от 29 юни 2010 г. 

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

 

Решение № 312 от 29 юни 2010 г. 

за отказ на регистрация за радиодейност на Община Горна Оряховица. 

 

Решение № 313 от 29 юни 2010 г. 

за отказ на регистрация за телевизионна дейност на ЕТ "Канал М - Марияна Станчева" 

 

Решение № 314 от 29 юни 2010 г. 

за отказ на регистрация за телевизионна дейност на "Деймос" ЕООД. 

 

Решение № 315 от 29 юни 2010 г. 

за заличаване на регистрация за телевизионна дейност на "Фиеста 2005" ООД. 

 

Решение № 316 от 29 юни 2010 г. 

за регистрация на "Латина Ф" ООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 317 от 29 юни 2010 г. 

за вписване в раздел Първи на Публичния регистър настъпили промени за регистрирания телевизионен 

оператор "Евроком - България" ЕООД. 

 

Решение № 318 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на разрешение на "М.Сат ТВ" ЕООД за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 

 

Решение № 319 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на разрешение на "ТВ Седем" ЕАД за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 
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Решение № 320 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на разрешение на "Оберон радио Макс" ЕООД за осъществяване на електронни съобщителни 

мрежи. 

 

Решение № 321 от 29 юни 2010 г. 

за изменение на разрешение на "Про БГ Медиа" ЕООД за осъществяване на електронни съобщителни мрежи. 

 

 

2) Мониторинг 
 
Експертен доклад за фокусиран мониторинг на доставчиците на медийни услуги БНР – програма 
ХОРИЗОНТ и радио СОФИЯ, ДАРИК радио, радио ФОКУС, радио FM+ радио ВИТОША, NRJ, N JOY и Z 

rock за съответствие с чл. 10, ал. 1, т. 9 от ЗРТ   
 
3) Актове за установяване на административни 

нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                             4 

На радиооператори                                                                                             - 

Hа телевизионни оператори                                                                             4 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми     - 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 75, ал. 1 и ал. 6 от ЗРТ  
/търговско съобщение за цигари/     

1 

Чл. 17, ал. 2 от ЗРТ  
/предавания, насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на 
малолетните и непълнолетните/                                       

2 

Чл. 82, ал. 4 от ЗРТ  
/спонсорирани новини/                                                                                                   

1 

 
4) Наказателни постановления 

 
Наказателно постановление № 38 от 1 юни 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 39 от 15 юни 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 40 от 15 юни 2010 г. 

 
5) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 79 от 2009 г. в сила от 5 Юни 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 39 от 2009 г. в сила от 10 Юни 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 60 от 2009 г. в сила от 21 Юни 2010 г. 
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