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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 450 от 12 октомври 2010 г. 

за съответствие на "България Он Ер" ЕООД на условията на §37а, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 

 

Решение № 451 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Инфопрес и Ко" ЕООД за град 

Хасково. 

 

Решение № 452 от 12 октомври 2010 г. 

за заличаване на регистрацията на "Кейбълтел" ЕАД като телевизионен оператор и регистриране на "Евроком 

кабел мениджмънт България" ЕООД като доставчик на линейни аудио-визуални медийни услуги. 

 

Решение № 453 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио и телевизия Сити" ЕООД за 

град Ловеч. 

 

Решение № 454 от 12 октомври 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Лейтенант" ЕООД за град 

Кюстендил в полза на "Радио и Телевизия Сити" ЕООД. 

 

Решение № 455 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "РТВ Вестител Враца" ЕАД за град 

Враца. 

 

Решение № 456 от 12 октомври 2010 г. 

за промяна в кодовете за идентификация (RDS) на разрешения, издадени от КРС, за осъществяване на 

електронни съобщителни мрежи. 

 

Решение № 457 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Плевен Плюс" 

АД за град Стара Загора. 

 

Решение № 458 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Инфопрес и 

Ко" ЕООД за град Стара Загора. 

 

Решение № 459 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Евроком - НКТ" 

ООД за град Пазарджик. 

 

Решение № 460 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Про.БГ Медиа" 

ЕООД за град Севлиево. 

 

Решение № 461 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на 

БНР. 

 

Решение № 462 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Агенция 

Атлантик" ЕООД за град Габрово. 

 

Решение № 463 от 12 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Нова 

телевизия - Първи частен канал" АД. 
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Решение № 464 от 12 октомври 2010 г. 

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

 

Решение № 465 от 26 октомври 2010 г. 

за заличаване на регистрацията за осъществяване на телевизионна дейност на "ТИВИ-Д" ООД. 

 

Решение № 466 от 26 октомври 2010 г. 

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

 

Решение № 467 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Добрич, притежавана от "Добруджа спектър" 

ООД. 

 

Решение № 468 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Българска 

радиокомпания" ООД за град Сливен. 

 

Решение № 469 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Р-22" ЕООД за 

град Стара Загора. 

 

Решение № 470 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Радио Тангра" 

ЕАД за град Стара Загора. 

 

Решение № 471 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Инфопрес 

Родопи" ООД за град Девин. 

 

Решение № 472 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "МАКИ" ООД за 

град Монтана. 

 

Решение № 473 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Гларус" ООД 

за град Сливен. 

 

Решение № 474 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Про БГ Медиа" 

ЕООД за град Кърджали. 

 

Решение № 475 от 26 октомври 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на Българското 

национално радио. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           4 

На радиооператори                                                                                             2 

На телевизионни оператори              2 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                             

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

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

1 

Чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ                                                    
/нарушение на добрите нрави/                                                                                                                                             

1 

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

2 

 
3) Наказателни постановления 

 
Наказателно постановление № 51 от 26 октомври 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 52 от 26 октомври 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 53 от 26 октомври 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 54 от 28 октомври 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 55 от 28 октомври 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 56 от 28 октомври 2010 г. 

 
4) Съдебни решения 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 75 от 2009 г. от 5 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 52 от 2009 г. от 6 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 34 от 2009 г. от 7 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 76 от 2009 г. от 14 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 69 от 2009 г. от 19 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 37 от 2009 г. от 27 Октомври 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 78 от 2009 г. от 27 Октомври 2010 г. 
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