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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 120 от 05 юли 2011 г. 

за вписване във Втори раздел на Публичния регистър чуждестранна телевизионна програма "Евронюз", 

разпространявана на територията на Република България. 

 

Решение № 121 от 05 юли 2011 г. 

за заличаване на регистрацията за осъществяване на телевизионна дейност на "РЕ ТВ" ЕАД. 

 

Решение № 122 от 05 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Монтана, издадено на "Балкан Българска Телевизия" ЕАД. 

 

Решение № 123 от 05 юли 2011 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени по партидата на доставчика на аудио-визуални медийни услуги 

"БТВ Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 124 от 12 юли 2011 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Сдружение Американски Университет в 

България" на " Радио и Телевизия Енерджи" ООД. 

 

Решение № 125 от 12 юли 2011 г. 

за заличаване на регистрацията за телевизионна дейност на "Търговище ТВ" ЕООД. 

 

Решение № 126 от 12 юли 2011 г. 

за откриване по инициатива на "Мегабайт - Интернет" ЕООД на процедура за провеждане на конкурс за 

лицензия за осъществяване на радиодейност с регионален обхват. 

 

Решение № 127 от 12 юли 2011 г. 

за откриване по инициатива на Сдружение с нестопанска цел "Християнски център" на процедура за 

провеждане на конкурс за лицензия за осъществяване на радиодейност с регионален обхват. 

 

Решение № 128 от 12 юли 2011 г. 

за откриване по инициатива на Сдружение с нестопанска цел "Християнски център" на процедура за 

провеждане на конкурс за лицензия за осъществяване на радиодейност с регионален обхват. 

 

Решение № 129 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Метрорадио" ЕООД. 

 

Решение № 130 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 131 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Р-22" ЕООД. 

 

Решение № 132 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Радио и Телевизия Сити" ЕООД. 

 

Решение № 133 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Фокус-Нунти" ООД. 
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Решение № 134 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на територията на Република 

България, издадено на БНР. 

 

Решение № 135 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Айтос, издадено на "Гларус-Р" ООД. 

 

Решение № 136 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Пазарджик, издадено на "Алфа Радио" ЕООД. 

 

Решение № 137 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Ботевград, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 138 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град Гоце 

Делчев, издадено на "Радио - В - 99" ООД. 

 

Решение № 139 от 12 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град Гоце 

Делчев, издадено на "Алфа Радио" ЕООД. 

 

Решение № 140 от 12 юли 2011 г. 

за приемане на Списък на събитията с важно обществено значение. 

 

Решение № 141 от 19 юли 2011 г. 

за предоставяне на достъп до обществена информация. 

 

Решение № 142 от 19 юли 2011 г. 

за прекратяване на открито административно производство за заличаване на регистрацията за телевизионна 

дейност на "Мегамикс" ЕООД. 

 

Решение № 143 от 19 юли 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Медиафаст" АД за град Правец. 

 

Решение № 144 от 19 юли 2011 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Царево и град Бургас, издадени на "Пауър Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 145 от 27 юли 2011 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "Рекординг" ООД. 

 

Решение № 146 от 27 юли 2011 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) ДМД ООД. 

 

Решение № 147 от 27 юли 2011 г. 

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

 

Решение № 148 от 27 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Разград, издадено на Фондация Радио Нова Европа. 

 

Решение № 149 от 27 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Правец, издадено на "Медиафаст" АД. 
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Решение № 150 от 27 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на Република 

България, издадено на Българското национално радио. 

 

Решение № 151 от 27 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Перник, издадено на "Кракра" АД. 

 

Решение № 152 от 27 юли 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Бургас, издадено на "Кабелна и Ефирна Телевизионна Мрежа" ООД. 

 

Решение № 153 от 27 юли 2011 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията 

на Република България, издадено на "Дарик Радио" АД. 

 

Решение № 154 от 27 юли 2011 г. 

за издаване на лицензия за осъществяване на телевизионна дейност чрез наземно цифрово радиоразпръскване 

на ЕТ "Стел - 66 - Стела Димитрова". 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           8 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори              8 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            - 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 13, ал. 3 от ЗРТ във връзка с чл. 14, ал. 4 

/непредоставена на СЕМ информация за дейността/                                              
1 

Чл. 75, ал. 8 от ЗРТ 

/търговско съобщение за лечение само по лекарско предписание/                                                                                    
3 

Чл. 80 от ЗРТ 

/търговско съобщение с използван държавен символ/                                            
1 

Чл. 82, ал. 4 от ЗРТ 
/спонсориране на новини/                                                                                              

1 

Чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗРТ 

/споменаване стоки на спонсора/                                                                                 
1 

Чл. 125 а, ал. 1 от ЗРТ 
/разпространение на нерегистрирана програма/                                                       

1 
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3) Наказателни постановления 
 

 

Наказателно постановление № 75 от 05 юли 2011 г.  

 

Наказателно постановление № 76 от 12 юли 2011 г.  

 

Наказателно постановление № 77 от 12 юли 2011 г.  

 

Наказателно постановление № 78 от 27 юли 2011 г.  

 

Наказателно постановление № 79 от 27 юли 2011 г.  

 

 

 

4) Съдебни решения 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 64 от 2010 г. от 1 Юли 2011 г.  

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 30 от 2010 г. от 22 Юли 2011 г. 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 14 от 2010 г.  от 22 Юли 2011 г.  
 
 

5) Мониторинг 
 
 

Доклад за резултатите от едномесечния мониторинг на програма "bTV" и "Нова телевизия"  

 

Доклад относно: "Предложение за текстове в Закона за радиото и телевизията за излъчваните в 

програмите на доставчици на медийни услуги интерактивни игри"  
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