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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 173 от 08 септември 2011 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) ПП Атака. 

 

Решение № 174 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност за област Варна, област Бургас, област Добрич на 

БНТ. 

 

Решение № 175 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност за област Русе, област Силистра, област Разград, 

област Търговище, област Габрово, област Велико Търново на БНТ. 

 

Решение № 176 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност за област Пловдив, област Смолян, област 

Кърджали, област Хасково, област Стара Загора, област Пазарджик на БНТ. 

 

Решение № 177 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност за област Благоевград, област Кюстендил на БНТ. 

 

Решение № 178 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност за област София на БНТ. 

 

Решение № 179 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 180 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 181 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Добрич на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 182 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Варна на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 183 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Шумен на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 184 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град София на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 185 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Айтос на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 186 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Велинград на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 187 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Габрово на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 188 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Ловеч на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 189 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Монтана на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 190 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Самоков на "България он ер" ООД. 
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Решение № 191 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Ахтопол на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 192 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Ямбол на "България он ер" ООД. 

 

Решение № 193 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Глобус България" ЕООД. 

 

Решение № 194 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на ТТВИ ЕООД. 

 

Решение № 195 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Ейч Ди Ченъл" ЕООД. 

 

Решение № 196 от 08 септември 2011 г. 

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

 

Решение № 197 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Разград, издадено на 

"Радиокомпания Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 198 от 08 септември 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на Република България, 

издадено на "Дарик радио" АД. 

 

Решение № 199 от 08 септември 2011 г. 

за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за радиодейност. 

 

Решение № 200 от 14 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Перник на "БТВ Медиа груп" ЕАД. 

 

Решение № 201 от 14 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Гоце Делчев на "БТВ Медиа груп" ЕАД. 

 

Решение № 202 от 14 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град Пазарджик на "БТВ Медиа груп" ЕАД. 

 

Решение № 203 от 14 септември 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за град София на "БТВ Медиа груп" ЕАД. 

 

Решение № 204 от 14 септември 2011 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Пазарджик, честота 

88.6 MHz. 

 

Решение № 206 от 20 септември 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град София, издадено на 

"Софмедия Броадкастинг" ЕООД. 

 

Решение № 207 от 20 септември 2011 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Свищов от ЕТ 

"Йоми - инж. Йордан Йорданов" на "Резонанс" ЕООД. 

 

Решение № 208 от 20 септември 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Ловеч, издадено на 

"ТВ Седем" ЕАД. 

 

Решение № 209 от 20 септември 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на Република България, 

издадено на БНР. 
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Решение № 210 от 20 септември 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Нова Броудкастинг груп" АД. 

 

Решение № 211 от 20 септември 2011 г. 

за предоставяне на достъп до обществена информация. 

 

 

 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           6 

На радиооператори                                                                                             1 

На телевизионни оператори              5 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            - 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 13, ал. 3 от ЗРТ във връзка с чл. 14, ал. 4 

/непредоставена на СЕМ информация за дейността/                                              
1 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ  и чл. 75, ал. 6 

/скрито търговско съобщение; реклама цигари/                                                     
2 

Чл. 75, ал. 1 от ЗРТ във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2 

/неразпознаваема реклама/                                                                                           
1 

Чл. 75, ал. 8 от ЗРТ 

/търговско съобщение за лечение само по лекарско предписание/                                                                                   
1 

 Чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето 

/непряка реклама на спиртни напитки преди 22.00 ч./                                          
1 

Забележка: броят на нарушенията е по-голям, тъй като с някои АУАН са установени повече 

от едно нарушения  

 
 
 

3) Наказателни постановления 
 

 

Наказателно постановление № 81 от 08 септември 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 82 от 08 септември 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 83 от 08 септември 2011 г. 

 

 

 

4) Съдебни решения 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 59 от 2011 г. от 13 Септември 2011 г. 
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