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1) Решения и становища 
 

Решение № 211 от 11 май 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Темпо" АД на "Радио Веселина" ЕАД за град 

Русе. 

 

Решение № 212 от 11 май 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от ЕТ "Нов център-Тончо Бебов" на "Фокус-Нунти" 

ООД за град Добрич. 

 

Решение № 213 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Варна. 

 

Решение № 214 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Смолян. 

 

Решение № 215 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Шумен. 

 

Решение № 216 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Кюстендил. 

 

Решение № 217 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Плевен. 

 

Решение № 218 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Видин. 

 

Решение № 219 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Пловдив. 

 

Решение № 220 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Хасково. 

 

Решение № 221 от 11 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Сливен. 

 

Решение № 222 от 11 май 2010 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за лицензия за радиодейност на територията на град 

Севлиево. 

 

Решение № 223 от 11 май 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Мобилтел" ЕАД като доставчик на нелинейна медийна 

услуга. 

 

Решение № 224 от 11 май 2010 г. 

за регистрация на "Фотон-К" ЕООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 225 от 11 май 2010 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в диспозитива на решение № 147 от 14 април 2010 г. 

 

Решение № 226 от 11 май 2010 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в диспозитива на решение № 210 от 29 април 2010 г. 
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Решение № 227 от 11 май 2010 г. 

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

 

Решение № 228 от 11 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радиокомпания Си.Джей" 

ООД. 

 

Решение № 229 от 11 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радио Веселина" ЕАД. 

 

Решение № 230 от 11 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Фондация Радио Нова 

Европа". 

 

Решение № 231 от 11 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на БНТ. 

 

Решение № 232 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "България кабел ТВ" ООД за телевизионна дейност - разпространение чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 233 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Телевизия Европа" АД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 234 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Радио Веселина" ЕАД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 235 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Ти Ви Гайд Нетуърк" ООД за телевизионна дейност - разпространение чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 236 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Телевизия Варна" АД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 237 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Пинк БГ" ЕООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 238 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Балкан Българска Телевизия" ЕАД за телевизионна дейност - разпространение чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 239 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "ТВ седем" ЕАД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 240 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Еврофутболпринт" ЕООД за телевизионна дейност - разпространение чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 241 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Ай Си Ес" ЕАД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 242 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Естейт ТВ" ЕООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 
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Решение № 243 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "М.САТ ТВ" ЕООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 244 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Р.Д.-ТВ" ЕООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 245 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Ринг ТВ" ЕАД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 246 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Фолклор Ти Ви" ООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 247 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на "Фен Ти Ви" ООД за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 248 от 21 май 2010 г. 

оставя без разглеждане на документи за участие в процедура за лицензия за телевизионна дейност - 

разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 249 от 21 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД. 

 

Решение № 250 от 21 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД. 

 

Решение № 251 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на БНТ за телевизионна дейност- разпространение чрез електронна съобщителна 

мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване. 

 

Решение № 252 от 21 май 2010 г. 

за издаване на лицензия на БНТ за телевизионна дейност - разпространение чрез електронна съобщителна 

мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване 

 

Решение № 253 от 21 май 2010 г. 

за отказ за регистрация на Община Омуртаг за осъществяване на радиодейност. 

 

Решение № 254 от 21 май 2010 г. 

за отказ за регистрация на "Деймос" ЕООД за осъществяване на радиодейност. 

 

Решение № 255 от 21 май 2010 г. 

за отказ за регистрация на Община Исперих за осъществяване на радиодейност. 

 

Решение № 256 от 21 май 2010 г. 

за заличаване на регистрация на "Ем Ти Ви 123" ЕООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 257 от 21 май 2010 г. 

за изменение на регистрацията на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД за телевизионна дейност. 

 

Решение № 258 от 21 май 2010 г. 

за изменение на рагистрацията на "Ринг ТВ" ЕАД за телевизионна дейност. 

 

Решение № 259 от 21 май 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания и регистриран радио и телевизионен оператор 

"Про БГ Медиа" ЕООД. 
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Решение № 260 от 21 май 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания и регистриран радио и телевизионен оператор 

"Ринг ТВ" ЕАД. 

 

Решение № 261 от 21 май 2010 г. 

за поправка на допуснати фактически грешки в решения 157, 158 и 159 от 14 април 2010 г. 

 

Решение № 262 от 21 май 2010 г. 

за поправка на допусната фактическа грешка в решение № 222 от 11 май 2010 г. 

 

Решение № 263 от 21 май 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания радиооператор "Радио Вива" ЕООД. 

 

Решение № 264 от 21 май 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на промени за лицензирания радиооператор "Радио Скиптър" ЕООД. 

 

Решение № 265 от 21 май 2010 г. 

за допускане до участие в конкурса за избор на генерален директор на БНР. 

 

Решение № 266 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на лицензия за радиодейност от "Трели" ЕООД на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД за Благоевград. 

 

Решение № 267 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на лицензия за радиодейност от "Трели" ЕООД на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД за град Стара Загора. 

 

Решение № 268 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на лицензия за радиодейност от "Трели" ЕООД на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД за град Сливен. 

 

Решение № 269 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на лицензия за радиодейност от "Трели" ЕООД на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД за град Хасково. 

 

Решение № 270 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на лицензия за радиодейност от "Орфей Медиа ФМ" ЕООД на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД за град 

Велико Търново. 

 

Решение № 271 от 28 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Лейтенант" ЕООД за град Кюстендил. 

 

Решение № 272 от 28 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Екстаз" ООД за град Стара Загора. 

 

Решение № 273 от 28 май 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Фокус - Нунти" ООД за град Добрич. 

 

Решение № 274 от 28 май 2010 г. 

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

 

Решение № 275 от 28 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радиокомпания Си.Джей" 

ООД. 

 

Решение № 276 от 28 май 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Фондация Радио Нова 

Европа". 

 

Решение № 277 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от ЕТ "Нов център - Тончо 

Бебов" на "Фокус - Нунти" ЕООД. 
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Решение № 278 от 28 май 2010 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Вайтъл-И" ЕООД на 

"Мултисат" ЕООД. 

 

Решение № 279 от 28 май 2010 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Галис-85" ЕООД. 

 

Решение № 280 от 28 май 2010 г. 

за избор на генерален директор на БНР. 

 

Решение № 281 от 28 май 2010 г. 

за обявяване на конкурс за избор на генерален директор на БНТ. 

 

 

 

2) Мониторинг 
 
Експертно мнение за излъченото аудиовизуално съдържание в клип “Мрън-мрън”, в изпълнение на 

“Ъпсурт”   

 

Доклад за скритите реклами на тютюневи изделия с марки “KING” и “Merilyn” по програма “Фен ТВ” 

на оператора “Фен ТВ” ООД.  

По постъпилото писмо изпратено от Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма в СЕМ 

с вх. №21-00-14/28.04.2010г. 

  

Експертно доклад за телевизионните игри със зрители в програми на доставчици на медийни услуги  

 

 
3) Актове за установяване на административни 

нарушения 
 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           46 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори                                                                             2 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                          44 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 75, ал. 6 от ЗРТ 
/търговско съобщение за цигари/                                                                                 

1 

Чл. 80, ал. 1 от старата редакция на ЗРТ  
/използвано в търговско съобщение знамето на Р България/                                

1 

Чл. 125 в т. 1 от ЗРТ 
/непредоставяне на списъци на разпространяваните програми и на документите, свързани с 
придобиване на правата за тяхното разпространение/                                                                                                           

44 
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4) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № 29 от 4 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 30 от 4 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 31 от 4 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 32 от 11 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 33 от 21 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 34 от 21 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 35 от 21 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 36 от 21 май 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 37 от 21 май 2010 г. 

 

5) Съдебни решения 
 
Съдебна практика по наказателно постановление № 46 от 2009 г. в сила от 3 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 24 от 2009 г. в сила от 4 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 45 от 2009 г. в сила от 4 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 49 от 2009 г. в сила от 13 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 15 от 2009 г. в сила от 14 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 5 от 2009 г. в сила от 15 Май 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 40 от 2009 г. в сила от 25 Май 2010 г. 
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