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1) Решения и становища 
 

Решение № 1 от 06 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за осъществяване на телевизионна дейност, притежавана от "Нова Телевизия 

- Първи Частен Канал" АД. 

 

Решение № 2 от 06 януари 2011 г. 

за изменение на регистрацията на "Нова Телевизия - Първи Частен Канал" АД за създаване на телевизионни програми. 

 

Решение № 3 от 06 януари 2011 г. 

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

 

Решение № 4 от 06 януари 2011 г. 

да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (радиооператор) Община Габрово. 

 

Решение № 5 от 06 януари 2011 г. 

за прекратяване на притежаваните от "Гларус Р" ООД индивидуални лицензии за радиодейност за градовете Сливен и 

Варна. 

 

Решение № 6 от 06 януари 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на БНР. 

 

Решение № 7 от 06 януари 2011 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Триада Комюникейшънс" 

ЕООД на "БТВ Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 8 от 11 януари 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Про БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 9 от 11 януари 2011 г. 

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

Броудкастинг Груп" АД. 

 

Решение № 10 от 11 януари 2011 г. 

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

Медиа енд Броудбенд" ЕАД. 

 

Решение № 11 от 11 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Мойра" ООД за град Видин. 

 

Решение № 12 от 11 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Пардонови" ООД за град Видин. 

 

Решение № 13 от 11 януари 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "Нова Телевизия - 

Първи Частен Канал" АД. 

 

Решение № 14 от 18 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, притежавана от "Про БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 15 от 18 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от Община Плевен. 

 

Решение № 16 от 18 януари 2011 г. 

за изменение на регистрация за телевизионна дейност, притежавана от "Туида Медия" ЕООД. 

 

Решение № 17 от 18 януари 2011 г. 

отказ за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от Сдружение с нестопанска цел 

Християнски център. 

http://cem.bg/download.php?id=2599
http://cem.bg/download.php?id=2600
http://cem.bg/download.php?id=2601
http://cem.bg/download.php?id=2602
http://cem.bg/download.php?id=2603
http://cem.bg/download.php?id=2604
http://cem.bg/download.php?id=2605
http://cem.bg/download.php?id=2606
http://cem.bg/download.php?id=2608
http://cem.bg/download.php?id=2607
http://cem.bg/download.php?id=2609
http://cem.bg/download.php?id=2610
http://cem.bg/download.php?id=2611
http://cem.bg/download.php?id=2632
http://cem.bg/download.php?id=2633
http://cem.bg/download.php?id=2634
http://cem.bg/download.php?id=2635
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Решение № 18 от 18 януари 2011 г. 

за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Про БГ Медиа" ЕООД на 

"Балкан Българска Телевизия" ЕАД. 

 

Решение № 19 от 18 януари 2011 г. 

за предоставяне на свободен достъп до служебна обществена информация. 

 

Решение № 20 от 27 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, издадена на СД "Балабанови и Сие-Рамба". 

 

Решение № 21 от 27 януари 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност, притежавана от БНТ. 

 

Решение № 22 от 27 януари 2011 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за радиодейност за град Бургас. 

 

 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           10 

На радиооператори                                                                                             3 

На телевизионни оператори              7 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            - 
 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 7, ал. 2 от ЗРТ 

/неосигурени данни за доставчика на медийни услуги/ 
 

1 

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

1 

Чл. 14, ал. 3 от ЗРТ 
/непредоставен запис на засегнато в предаване лице/ 
 

1 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ и чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето 

/скрито търговско съобщение и популяризиране на спиртна напитка/ 
 

1 

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

                  

1 

Чл. 81 от ЗРТ 

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

5 

 
 
 
 
 
 

http://cem.bg/download.php?id=2636
http://cem.bg/download.php?id=2641
http://cem.bg/download.php?id=2644
http://cem.bg/download.php?id=2645
http://cem.bg/download.php?id=2646
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3) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № 1 от 6 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 2 от 6 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 3 от 6 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 4 от 6 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 5 от 11 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 6 от 11 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 7 от 11 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 8 от 11 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 9 от 11 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 10 от 18 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 11 от 18 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 12 от 18 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 13 от 18 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 14 от 18 януари 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 15 от 27 януари 2011 г. 

 

 

 
4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 55 от 2009 г. от 7 Януари 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 23 от 2010 г. от 12 Януари 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 27 от 2010 г. от 17 Януари 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 47 от 2010 г. от 18 Януари 2011 г. 

 
5) Мониторинг 
 

Доклад - "Резултатите от седмичното наблюдение на програмата “ПРО. БГ/PRO. BG”  
 

 

http://cem.bg/download.php?id=2847
http://cem.bg/download.php?id=2847
http://cem.bg/download.php?id=2848
http://cem.bg/download.php?id=2848
http://cem.bg/download.php?id=2849
http://cem.bg/download.php?id=2849
http://cem.bg/download.php?id=2850
http://cem.bg/download.php?id=2850
http://cem.bg/download.php?id=2851
http://cem.bg/download.php?id=2851
http://cem.bg/download.php?id=2852
http://cem.bg/download.php?id=2852
http://cem.bg/download.php?id=2853
http://cem.bg/download.php?id=2853
http://cem.bg/download.php?id=2854
http://cem.bg/download.php?id=2854
http://cem.bg/download.php?id=2857
http://cem.bg/download.php?id=2857
http://cem.bg/download.php?id=2858
http://cem.bg/download.php?id=2858
http://cem.bg/download.php?id=2859
http://cem.bg/download.php?id=2859
http://cem.bg/download.php?id=2860
http://cem.bg/download.php?id=2860
http://cem.bg/download.php?id=2861
http://cem.bg/download.php?id=2861
http://cem.bg/download.php?id=2862
http://cem.bg/download.php?id=2862
http://cem.bg/download.php?id=2863
http://cem.bg/download.php?id=2863
http://cem.bg/download.php?id=2903
http://cem.bg/download.php?id=2899
http://cem.bg/download.php?id=2900
http://cem.bg/download.php?id=2884
http://cem.bg/download.php?id=2910
http://cem.bg/download.php?id=2910
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