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1) Решения и становища 
 

Решение № 323 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на Събирателно дружество "Мая и Ко - Тошев, 

Иванова и сие" за град Бургас. 

 

Решение № 324 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на регистрация за радиодейност на Община Разград. 

 

Решение № 325 от 06 юли 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър настъпили промени за регистрирания телевизионен оператор "Алома" ООД. 

 

Решение № 326 от 06 юли 2010 г. 

за прекратяване на индивидуални лицензии за радиодейност на "НЕТ ФМ" ЕООД. 

 

Решение № 327 от 06 юли 2010 г. 

за прекратяване на индивидуална лицензия за радиодейност на "Метрорадио" ЕООД. 

 

Решение № 328 от 06 юли 2010 г. 

за прекратяване на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 329 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Стара Загора. 

 

Решение № 330 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Велико Търново. 

 

Решение № 331 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град София. 

 

Решение № 332 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Русе. 

 

Решение № 333 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Варна. 

 

Решение № 334 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Бургас. 

 

Решение № 335 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Благоевград. 

 

Решение № 336 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Пловдив. 

 

Решение № 337 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Русе. 

 

Решение № 338 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Бургас. 

 

Решение № 339 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Варна. 

 

Решение № 339 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Варна. 

 

Решение № 340 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Благоевград. 
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Решение № 341 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ-Плюс" ЕАД за град Велико Търново. 

 

Решение № 342 от 06 юли 2010 г. 

за изменение на регистрация за телевизионна дейност на "Поп Кор Медиа" ООД. 

 

Решение № 343 от 06 юли 2010 г. 

за отказ на регистрация за телевизионна дейност на "Римекс" ООД. 

 

Решение № 344 от 06 юли 2010 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Трели" ЕООД на "Радио 

ФМ-Плюс" ЕАД. 

 

Решение № 345 от 06 юли 2010 г. 

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

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Решение № 346 от 08 юли 2010 г. 

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

 

Решение № 347 от 15 юли 2010 г. 

за избор на генерален директор на БНТ. 

 

Решение № 348 от 15 юли 2010 г. 

за прекратяване на индивидуални лицензии за радиодейност на "Българска радиокомпания" ООД за градовете 

Русе и Добрич. 

 

Решение № 349 от 15 юли 2010 г. 

за прекратяване на индивидуални лицензии за радиодейност на "Радио Контакт България" ЕООД за градовете 

Варна, Плевен и Хасково. 

 

Решение № 350 от 15 юли 2010 г. 

За прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност за град Стара Загора от "Радио Контакт България" 

ЕООД на "Метрорадио" ЕООД. 

 

Решение № 351 от 15 юли 2010 г. 

За прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност за Благоевград от "Радио Контакт България" ЕООД 

на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 352 от 15 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност за град Смолян от "Радио Контакт България" ЕООД 

на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 353 от 15 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност за град Кюстендил от "Радио Контакт България" 

ЕООД на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 354 от 15 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност за град Кърджали от "Радио Контакт България" 

ЕООД на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 355 от 15 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио Веселина" ЕАД. 

 

Решение № 356 от 15 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Делта" ООД за град Русе. 

 

Решение № 357 от 15 юли 2010 г. 

за заличаване на регистрацията на "Диема Вижън" ЕАД като телевизионен оператор. 
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Решение № 358 от 15 юли 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Про БГ Медиа" ЕООД за град София. 

 

Решение № 359 от 15 юли 2010 г. 

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

 

Решение № 360 от 15 юли 2010 г. 

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

 

Решение № 361 от 15 юли 2010 г. 

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

 

Решение № 362 от 15 юли 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Делта" ООД. 

 

Решение № 363 от 22 юли 2010 г. 

за приемане на проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

 

Решение № 364 от 22 юли 2010 г. 

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

за град Пазарджик. 

 

Решение № 365 от 22 юли 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) ЕТ "ЕТА - Виолета 

Желева". 

 

Решение № 366 от 22 юли 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на СД "Балабанови и сие - 

Рамба" за град Ямбол. 

 

Решение № 367 от 22 юли 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "Статис" АД. 

 

Решение № 368 от 22 юли 2010 г. 

за удължаване на срока за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация от Светлана 

Божилова. 

 

Решение № 369 от 22 юли 2010 г. 

за прекратяване предсрочно мандата на Уляна Пръмова като генерален директор на БНТ. 

 

Решение № 370 от 29 юли 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Амотера лимитид", като доставчик на нелинейна 

медийна услуга. 

 

Решение № 371 от 29 юли 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на СЕМ, в раздели Първи и Трети, настъпилите промени за оператора "БТВ 

Медиа Груп" ЕАД. 

 

Решение № 372 от 29 юли 2010 г. 

за вписване в Публичния регистър на СЕМ, в раздели Първи, настъпилата промяна за оператора "Плевен Спринт 

– център" ООД. 

 

Решение № 373 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Агенция Атлантик" ЕООД на "Агенция Витоша" 

ЕООД за град Пловдив. 

 

Решение № 374 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Агенция Атлантик" ЕООД на "Агенция Витоша" 

ЕООД за град Варна. 
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Решение № 375 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Агенция Атлантик" ЕООД на "Агенция Витоша" 

ЕООД за град Добрич. 

 

Решение № 376 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Агенция Атлантик" ЕООД на "Агенция Витоша" 

ЕООД за град София. 

 

Решение № 377 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Агенция Атлантик" ЕООД на "Агенция Витоша" 

ЕООД за град Габрово. 

 

Решение № 378 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Евроарк" ЕООД на "Агенция Витоша" ЕООД за 

град Бургас. 

 

Решение № 379 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Евроарк" ЕООД на "Агенция Витоша" ЕООД за 

град Плевен. 

 

Решение № 380 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Никнет" ЕООД на "Агенция Витоша" ЕООД за 

град Благоевград. 

 

Решение № 381 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от "Никнет" ЕООД на "Агенция Витоша" ЕООД за 

град Пловдив. 

 

Решение № 382 от 29 юли 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "Телевизия туризъм" ООД. 

 

Решение № 383 от 29 юли 2010 г. 

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

за град Сливен. 

 

Решение № 384 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Тон Медиа България" 

ЕООД на "Про БГ Медиа" ЕООД. 

 

Решение № 385 от 29 юли 2010 г. 

за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи от "Радио Контакт 

България" ЕООД на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 386 от 29 юли 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Нет ФМ" ЕООД за град 

Велико Търново. 

 

Решение № 387 от 29 юли 2010 г. 

за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на УС на БНТ. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                             8 

На радиооператори                                                                                             2 

На телевизионни оператори                                                                             6 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            - 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

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

2 

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  от ЗРТ във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5  
/предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите/                                                                                                         

1 

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

1 

Чл. 18, ал. 1 от ЗРТ 
/непредоставено право на отговор/         

1 

Чл. 82, ал. 4 от ЗРТ  
/спонсорирани новини/                                                                                                   

2 

 
3) Наказателни постановления 

 
Наказателно постановление № 41 от 8 юли 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 42 от 8 юли 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 43 от 8 юли 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 44 от 15 юли 2010 г. 

 
 
4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 47 от 2009 г. в сила от 8 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 53 от 2009 г. в сила от 9 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 1 от 2010 г. в сила от 13 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 10 от 2010 г. в сила от 14 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 58 от 2009 г. в сила от 14 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 43 от 2009 г. в сила от 19 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 21 от 2009 г. в сила от 26 Юли 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 16 от 2009 г. в сила от 29 Юли 2010 г. 
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