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1) Решения и становища 
 

Решение № 43 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 509/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. София, честота 91.0 

MHz. 

 

Решение № 44 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 510/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. София, честота 93.4 

MHz. 

 

Решение № 45 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 511/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 89.9 

MHz. 

 

Решение № 46 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 512/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 92.3 

MHz. 

 

Решение № 47 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 513/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 

100.2 MHz. 

 

Решение № 48 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 514/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 

101.5 MHz. 

 

Решение № 49 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 515/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 

103.8 MHz. 

 

Решение № 50 от 08 март 2011 г. 

за изменение на Решение № 516/25.11.2010 г. за обявяване на конкурс за радиодейност за гр. Силистра, честота 

105.8 MHz. 

 

Решение № 51 от 08 март 2011 г. 

за регистриране като доставчик на линейна аудио-визуална медийна услуга (телевизионен оператор) "Фокс 

Интернешънъл Ченълс" ЕООД. 

 

Решение № 52 от 08 март 2011 г. 

за регистриране на "Фокс Интернешънъл Ченълс" ЕООД, като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор). 

 

Решение № 53 от 08 март 2011 г. 

за вписване във Втори раздел на Публичния регистър на СЕМ чуждестранни телевизионни програми, разпространявани 

на територията на България чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит. 

 

Решение № 54 от 08 март 2011 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Радио Браво" ЕООД в полза на "Пауър Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 55 от 15 март 2011 г. 

за съответствие на "Дарик Радио" АД на условията на § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 

 

Решение № 56 от 15 март 2011 г. 

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

 

Решение № 57 от 15 март 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Балкан Българска Телевизия" ЕАД. 
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Решение № 58 от 15 март 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "България Он Ер" 

ЕООД за град Велинград. 

 

Решение № 59 от 15 март 2011 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, притежавани от "България Он Ер" 

ЕООД. 

 

Решение № 60 от 22 март 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на ЕТ "Зетра – Петко Чернев". 

 

Решение № 61 от 22 март 2011 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа от "Радио Браво" ЕООД на "Пауър 

Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 62 от 22 март 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "Фокус-Нунти" ООД 

за град Шумен. 

 

Решение № 63 от 22 март 2011 г. 

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

Броудкастинг" ЕООД за град София. 

 

Решение № 64 от 22 март 2011 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, притежавани от "Про БГ Медиа" 

ЕООД. 

 

Решение № 65 от 29 март 2011 г. 

за съответствие на "Балкан Българска Телевизия" ЕАД на условията на § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 

 

Решение № 66 от 29 март 2011 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за индивидуална лицензия за осъществяване на радиодейност за 

гр. Гоце Делчев. 

 

Решение № 67 от 29 март 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "САТ ТВ" ООД. 

 

Решение № 68 от 29 март 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "БТВ Медиа Груп" 

ЕАД. 

 

Решение № 69 от 31 март 2011 г. 

за избора на доц. Георги Лозанов за председател на СЕМ. 

 

Решение № 70 от 31 март 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от ЕТ "НЕМ – Генов – Георги Генов" за град 

Враца. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           14 

На радиооператори                                                                                             2 

На телевизионни оператори              11 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            1 

 

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. 17, ал. 2 от ЗРТ                                                     

/предавания, насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното 

развитие на децата/                                                           

3 

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

2 

Чл. 78 от ЗРТ 

/търговско съобщение без писмен договор/                                                               
2 

Чл. 81 от ЗРТ 

/търговско съобщение за стока или услуга, чието производство или търговия 

изисква лиценз/разрешение/                                                                       

1 

Чл. 86, ал. 2 от ЗРТ 

/предаване, прекъсвано за реклама повече от веднъж за период от 30 мин./     
1 

Чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ  
/осъществяване на дейност без регистрация/                                                            

2 

Чл. 125 в т. 1 от ЗРТ 

/непредоставяне на списък на разпространяваните програми и липса на 
документи, свързани с придобиване на правата за разпространение/                                                                                                             

1 

 
3) Наказателни постановления 

 

Наказателно постановление № 33 от 22 март 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 32 от 22 март 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 31 от 22 март 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 30 от 15 март 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 29 от 8 март 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 28 от 8 март 2011 г. 

 
4) Съдебни решения 

 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 54 от 2009 г.  oт 15 Март 2011 г. 
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5) Мониторинг 

 

Доклад за резултатите от месечното наблюдение на предаването “НА КАФЕ” по програма “НОВА 

ТЕЛЕВИЗИЯ”  

 

Доклад относно: Фокусиран мониторинг върху спонсорски заставки в програми на доставчици на 

медийни услуги 

 

Доклад за промоция на предавания и програми на едни доставчици на медийни услуги в програми на 

други доставчици 
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