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1) Решения и становища 
 

Решение № 58 от 02 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "РИНГ ТВ" ЕАД. 

 

Решение № 59 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 60 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 61 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Агенция Атлантик" ЕООД за град Добрич. 

 

Решение № 62 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД за град Бургас. 

 

Решение № 63 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД за град Хасково. 

 

Решение № 64 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД за град Смолян. 

 

Решение № 65 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД за град София. 

 

Решение № 66 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "НИКНЕТ" ЕООД за град Пловдив. 

 

Решение № 67 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "НИКНЕТ" ЕООД за град Благоевград. 

 

Решение № 67 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "НИКНЕТ" ЕООД за град Благоевград. 

 

Решение № 68 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Фондация Радио Нова Европа". 

 

Решение № 69 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Радиокомпания Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 70 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за радиодейност на "Илиева, Илиев, Илиев-Омъ" СД за град Петрич. 

 

Решение № 71 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 72 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "ПРО БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 73 от 02 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на РТК "Еврика-2" ООД. 
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Решение № 74 от 02 февруари 2010 г.  

за изменения на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на "Радио ФМ-Плюс" АД. 

 

Решение № 75 от 02 февруари 2010 г.  

за изменения на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на "ПРО.БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 76 от 02 февруари 2010 г.  

за отказ за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Експрес" ЕАД за град Шумен. 

 

Решение № 77 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 78 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 79 от 02 февруари 2010 г.  

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

 

Решение № 80 от 09 февруари 2010 г.  

за регистриране на "Ай Ди Пи Медия" ООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 81 от 09 февруари 2010 г.  

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Фиеста 2005" ООД. 

 

Решение № 82 от 09 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "Евроспорт" АД. 

 

Решение № 83 от 09 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуалната лицензия за телевизионна дейност на "ПРО.БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 84 от 09 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от СД "Илиева, Илиев, Илиев - Омъ" на "Омъ - 

Илиеви" ООД. 

 

Решение № 85 от 09 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Омъ-99" ЕООД на "Романтика" ЕООД. 

 

Решение № 86 от 09 февруари 2010 г.  

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на ЕТ "Катра Рекърдс - Калоян Трачев" за град 

Пловдив. 

 

Решение № 87 от 09 февруари 2010 г.  

за регистриране на "БГ САТ" АД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 88 от 09 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "ТВ Седем" ЕАД за град Девня. 

 

Решение № 89 от 09 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Лакс Медиа" ООД за град Враца. 

 

Решение № 90 от 16 февруари 2010 г.  

за прекратяване, като отнема индивидуална лицензия за радиодейност на ЕТ "Настя-90". 
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Решение № 91 от 16 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "Кейбълтел" ЕАД. 

 

Решение № 92 от 16 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД. 

 

Решение № 93 от 16 февруари 2010 г.  

за изменение на регистрацията на телевизионния оператор "Балкан Българска Телевизия" ЕАД. 

 

Решение № 94 от 16 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "Телевизия Европа" АД. 

 

Решение № 95 от 16 февруари 2010 г.  

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства за "Софмедия Броадкастинг" ЕООД. 

 

Решение № 96 от 16 февруари 2010 г.  

за регистриране на "Община Каварна" като радиооператор. 

 

Решение № 97 от 16 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на БНР. 

 

Решение № 98 от 16 февруари 2010 г.  

за изменения на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на "Радио Браво" ЕООД за градовете 

Варна и Шумен. 

 

Решение № 99 от 16 февруари 2010 г.  

за изменение на Решение № 1 от 07 януари 2010 г. - удължаване на срок. 

 

Решение № 100 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Айтос на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 101 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за Велинград на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 102 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Самоков на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 103 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Ловеч на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 104 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Ямбол на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 105 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Ахтопол на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 
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Решение № 106 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Габрово на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 107 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Монтана на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 108 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Добрич на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 109 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Шумен на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 110 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Сливен на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 111 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град Варна на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 112 от 23 февруари 2010 г.  

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Алфа Радио" ООД за град София на "М.Сат ТВ" 

ЕООД. 

 

Решение № 113 от 23 февруари 2010 г.  

за регистриране на Община Свищов като радиооператор. 

 

Решение № 114 от 23 февруари 2010 г.  

отказ за регистрация за радиодейност на Община Бяла Слатина. 

 

Решение № 115 от 23 февруари 2010 г.  

отказ за регистрация за радиодейност на Община Свиленград. 

 

Решение № 116 от 23 февруари 2010 г.  

отказ за регистрация за радиодейност на Община Нови Пазар. 

 

Решение № 117 от 23 февруари 2010 г.  

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за радиодейност за градовете Силистра и София. 

 

Решение № 118 от 23 февруари 2010 г.  

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Вайтъл - И" ЕООД за Благоевград. 
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2) Мониторинг 
 
Експертно мнение за рекламите на покерсайтове в програмите на телевизионни оператори  

 

Доклад за резултатите от мониторинг на програма “Телевизия Лудогорие” на оператора “Мегамикс” ЕООД  

 
 

3) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                                                                 7 

На радиооператори                                                                                                                             3 

На телевизионни оператори   3 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                                                              1 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ 

Чл. 3, ал. 1 от старата редакция на ЗРТ   
/осъществяване на дейност без регистрация/ 

3 

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

1 

Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ 
/излъчване на различен от официалния език/    

1 

Чл. 82, ал. 1 от старата редакция на ЗРТ 
/реклама, която не се разпознава ясно като такава, неотделена 
от другите части на програмата чрез визуални и звукови средства/                                        

1 

Чл. 125 в от ЗРТ, съгласно чл. 126, ал. 6, т. 1 и т. 2 
/непредоставяне на документите, свързани с придобиване на  
правата за разпространение на програми/                                                                                     

1 

 
 

4) Наказателни постановления 
 

 

Наказателно постановление № 10 от 9 февруари 2010 г. 
 
Наказателно постановление № 11 от 9 февруари 2010 г. 
 

Наказателно постановление № 12 от 9 февруари 2010 г. 
 
Наказателно постановление № 13 от 9 февруари 2010 г. 
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