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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 79 от 03 май 2011 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в решение № 75. 

 

Решение № 80 от 03 май 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Росита" АД за град Видин. 

 

Решение № 81 от 03 май 2011 г. 

за вписване в раздел Първи и Трети на Публичния регистър промени по партидата на "ТВ Седем" ЕАД. 

 

Решение № 82 от 03 май 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, притежавано от БНР. 

 

Решение № 83 от 03 май 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от Фондация Радио 

Нова Европа за град Ямбол. 

 

Решение № 84 от 03 май 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "Оберон Радио 

Макс" ЕООД за град Троян. 

 

Решение № 85 от 03 май 2011 г. 

за издаване на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на "Алфа Радио" ЕООД за град 

Пазарджик, честота 98.5 MHz. 

 

Решение № 86 от 10 май 2011 г. 

за прехвърляне на индивидуални лицензии за радио- и телевизионна дейност от "Про БГ Медиа" ООД на "БТВ Медиа 

Груп" ЕАД. 

 

Решение № 87 от 10 май 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на доставчика "Про БГ Медиа" ООД, като вписва вместо него 

"БТВ Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 88 от 10 май 2011 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за телевизионна дейност от "Ринг ТВ" ЕАД на "БТВ Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 89 от 10 май 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност, като заличава доставчика "Ринг ТВ" ЕАД и вписва вместо 

него "БТВ Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 90 от 10 май 2011 г. 

за вписване в раздел Трети на Публичния регистър промени по партидата на "Сигнал Плюс" ЕООД. 

 

Решение № 91 от 10 май 2011 г. 

за откриване на процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност, разпространение чрез наземно цифрово 

радиоразпръскване за област Търговище. 

 

Решение № 92 от 31 май 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Кабел Сат – Запад" ООД. 

 

Решение № 93 от 31 май 2011 г. 

за отказ за регистрация на "Ноти" ТВ ООД за осъществяване на телевизионна дейност. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           36 

На радиооператори                                                                                             5 

На телевизионни оператори              6 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            25 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 13, ал. 3 от ЗРТ във връзка с чл. 14, ал. 4 
/непредоставена на СЕМ информация за дейността/                                              

2 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ 
/скрито търговско съобщение/                                                                                     

2 

Чл. 75, ал. 8 от ЗРТ 
/търговско съобщение за лечение само по лекарско предписание/                                                                                    

2 

Чл. 75, ал. 9, т. 1 от ЗРТ 

/търговско съобщение, създаващо опасност за морална вреда на децата/ 
1 

Чл. 78 от ЗРТ 

/търговско съобщение без писмен договор/                                                                
1 

Чл. 81 от ЗРТ 

/търговско съобщение за стока или услуга, чието производство или търговия изисква 
лиценз/разрешение/                                                                       

1 

Чл. 82, ал. 4 от ЗРТ 
/спонсориране на актуално публ. предаване/                                                            

1 

Чл. 86, ал. 1 от ЗРТ 
/реклама, нарушаваща целостта на предававията/                                                 

1 

Чл. 125 в т. 1 от ЗРТ 
/непредоставяне на списък на разпространяваните програми и липса на документи, 

свързани с придобиване на правата за разпространение/                                                                                                           

25 

Чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето 

/непряка реклама на спиртни напитки преди 22.00 ч./                                            
1 

Чл. 86, ал. 4 от ЗРТ 
/реклама по време на национални чествания/                                                          

1 

Забележка: броят на нарушенията е по-голям, тъй като с някои АУАН са установени повече от 
едно нарушения  
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3) Наказателни постановления 
 

 

Наказателно постановление № 51 от 03 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 52 от 03 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 53 от 03 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 54 от 03 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 55 от 03 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 56 от 10 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 57 от 10 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 58 от 10 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 59 от 10 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 60 от 12 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 61 от 12 май 2011 г.   

 

Наказателно постановление № 62 от 12 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 63 от 12 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 64 от 12 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 65 от 17 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 66 от 17 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 67 от 17 май 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 68 от 17 май 2011 г. 

 

 
4) Съдебни решения 

 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 5 от 2010 г. от 2 Май 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 25 от 2009 г. от 5 Май 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 67 от 2009 г. от 5 Май 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 7 от 2010 г. от 5 Май 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 48 от 2009 г. от 18 Май 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 44 от 2009 г. от 25 Май 2011 г. 

 

 
 

 

http://cem.bg/download.php?id=3228
http://cem.bg/download.php?id=3228
http://cem.bg/download.php?id=3229
http://cem.bg/download.php?id=3229
http://cem.bg/download.php?id=3230
http://cem.bg/download.php?id=3230
http://cem.bg/download.php?id=3231
http://cem.bg/download.php?id=3231
http://cem.bg/download.php?id=3112
http://cem.bg/download.php?id=3112
http://cem.bg/download.php?id=3113
http://cem.bg/download.php?id=3113
http://cem.bg/download.php?id=3114
http://cem.bg/download.php?id=3114
http://cem.bg/download.php?id=3232
http://cem.bg/download.php?id=3232
http://cem.bg/download.php?id=3233
http://cem.bg/download.php?id=3233
http://cem.bg/download.php?id=3115
http://cem.bg/download.php?id=3115
http://cem.bg/download.php?id=3242
http://cem.bg/download.php?id=3234
http://cem.bg/download.php?id=3234
http://cem.bg/download.php?id=3235
http://cem.bg/download.php?id=3235
http://cem.bg/download.php?id=3243
http://cem.bg/download.php?id=3243
http://cem.bg/download.php?id=3116
http://cem.bg/download.php?id=3116
http://cem.bg/download.php?id=3244
http://cem.bg/download.php?id=3244
http://cem.bg/download.php?id=3245
http://cem.bg/download.php?id=3245
http://cem.bg/download.php?id=3246
http://cem.bg/download.php?id=3246
http://cem.bg/download.php?id=3260
http://cem.bg/download.php?id=3257
http://cem.bg/download.php?id=3261
http://cem.bg/download.php?id=3262
http://cem.bg/download.php?id=3259
http://cem.bg/download.php?id=3258

