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1) Решения и становища 
 
Решение № 119 от 02 март 2010 г. 
за освобождаване от длъжност член на СЕМ. 

 

Решение № 120 от 02 март 2010 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурси за радиодейност за градовете Ботевград, Правец и 

Етрополе. 

 

Решение № 121 от 02 март 2010 г. 

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

 

Решение № 122 от 02 март 2010 г. 

за поправка на фактическа грешка в приложението на решение № 50. 

 

Решение № 123 от 02 март 2010 г. 

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

 

Решение № 124 от 02 март 2010 г. 

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

 

Решение № 125 от 10 март 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Лакс Медиа" ООД. 

 

Решение № 126 от 10 март 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Романтика" ЕООД. 

 

Решение № 127 от 10 март 2010 г. 

за изменение на регистрацията на "Ем Ти Ви 123" ЕООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 128 от 17 март 2010 г. 

за регистрация на "Диема Вижън" ЕАД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 129 от 17 март 2010 г. 

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

 

Решение № 130 от 24 март 2010 г. 

за приемане на проект на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

 

Решение № 131 от 24 март 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Вестител БГ" АД като доставчик на нелинейна медийна 

услуга. 

 

Решение № 132 от 24 март 2010 г. 

за заличаване от Първи раздел на Публичния регистър телевизионна програма "Телевизия ММ", създавана от 

"Диема Вижън" ЕАД. 

 

Решение № 133 от 24 март 2010 г. 

за заличаване на регистрацията на "Наши ТВ" ЕООД като телевизионен оператор. 

 

Решение № 134 от 24 март 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Бумеранг-94" ЕООД на "Бумеранг 2004" ООД. 

 

Решение № 135 от 24 март 2010 г. 

за регистриране на Община Айтос като радиооператор. 

 

Решение № 136 от 24 март 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Галис-85" ЕООД. 

 

http://www.cem.bg/download.php?id=896
http://www.cem.bg/download.php?id=905
http://www.cem.bg/download.php?id=906
http://www.cem.bg/download.php?id=907
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http://www.cem.bg/download.php?id=909
http://www.cem.bg/download.php?id=915
http://www.cem.bg/download.php?id=916
http://www.cem.bg/download.php?id=917
http://www.cem.bg/download.php?id=925
http://www.cem.bg/download.php?id=928
http://www.cem.bg/download.php?id=930
http://www.cem.bg/download.php?id=934
http://www.cem.bg/download.php?id=935
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http://www.cem.bg/download.php?id=937
http://www.cem.bg/download.php?id=938
http://www.cem.bg/download.php?id=939
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Решение № 137 от 24 март 2010 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Радио ФМ - плюс" 

ЕАД. 

 

Решение № 138 от 24 март 2010 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Про БГ 

Медиа" ЕООД за гр. София. 

 

Решение № 139 от 24 март 2010 г. 

за изменение и допълнение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Дарик 

Радио" АД. 

 

Решение № 140 от 24 март 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на ЕТ "Нем-Генов - Георги 

Генов". 

 

Решение № 141 от 24 март 2010 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Омъ-99" ЕООД на 

"Романтика" ЕООД. 

 

Решение № 142 от 24 март 2010 г. 

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

мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 143 от 31 март 2010 г. 

за предоставяне достъп до обществена информация. 

 

Решение № 144 от 31 март 2010 г. 

за откриване на процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с 

национален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

ОБЩ БРОЙ АУАН                                   38 

На радиооператори                                                                                             2 

На телевизионни оператори                                                                              6 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                           30 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ 

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

2 

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

2 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ 
/скрито търговско съобщение/                                                                                     

2 

Чл. 75, ал. 9, т. 3 от ЗРТ 
/търговско съобщение, насърчаващо децата пряко да убедят родителите 
си да закупят рекламираните стоки или услуги/                                                     

1 

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

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/                                                                                                          

30 

http://www.cem.bg/download.php?id=940
http://www.cem.bg/download.php?id=942
http://www.cem.bg/download.php?id=943
http://www.cem.bg/download.php?id=944
http://www.cem.bg/download.php?id=945
http://www.cem.bg/download.php?id=946
http://www.cem.bg/download.php?id=954
http://www.cem.bg/download.php?id=955
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3) Наказателни постановления 

 
Наказателно постановление № 14 от 2 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 15 от 2 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 16 от 2 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 17 от 2 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 18 от 2 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 19 от 10 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 20 от 10 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 21 от 17 март 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 22 от 24 март 2010 г. 

 
4) Съдебни решения 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 12 от 2009 г. [PDF] в сила от 19 Март 2010 г. 
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