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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 477 от 02 ноември 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Агенция Витоша" ЕООД за област 

Варна, в полза на "Агенция Атлантик" ЕООД. 

 

Решение № 478 от 02 ноември 2010 г. 

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

Добрич, в полза на "Агенция Атлантик" ЕООД. 

 

Решение № 479 от 02 ноември 2010 г. 

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

София, в полза на "Агенция Атлантик" ЕООД. 

 

Решение № 480 от 02 ноември 2010 г. 

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

Габрово, в полза на "Агенция Атлантик" ЕООД. 

 

Решение № 481 от 02 ноември 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Глобъл Комюникейшън Нет" АД като доставчик на 

нелинейна медийна услуга. 

 

Решение № 482 от 02 ноември 2010 г. 

за прекратяване на административното производство, образувано със заявление от Иван Гологанов, като 

представляващ Цифрова кабелна компания ООД. 

 

Решение № 483 от 09 ноември 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Цифрова кабелна 

корпорация" ЕООД. 

 

Решение № 484 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио 1" ООД за град Смолян. 

 

Решение № 485 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио 1" ООД за град Благоевград. 

 

Решение № 486 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио 1" ООД за град Кърджали. 

 

Решение № 487 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио 1" ООД за град Кюстендил. 

 

Решение № 488 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио 1" ООД за град Габрово. 

 

Решение № 489 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Метрорадио" ЕООД за град Стара 

Загора. 

 

Решение № 490 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Метрорадио" ЕООД за град Габрово. 

 

Решение № 491 от 16 ноември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Радио Контакт България" ЕООД за 

град София. 
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Решение № 492 от 23 ноември 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "ТВ Сат Ком" ЕООД. 

 

Решение № 493 от 23 ноември 2010 г. 

за отказ на регистрация за осъществяване на телевизионна дейност на "Алекс - ТВ" ЕООД. 

 

Решение № 494 от 23 ноември 2010 г. 

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

Медиа" ЕООД за град Гоце Делчев. 

 

Решение № 495 от 23 ноември 2010 г. 

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

Медиа" ЕООД за град Русе. 

 

Решение № 496 от 23 ноември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи , издадено на "Радио 1" ООД 

за град Кюстендил. 

 

Решение № 497 от 23 ноември 2010 г. 

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

 

Решение № 498 от 23 ноември 2010 г. 

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

Нунти" ООД за град Търговище. 

 

Решение № 499 от 23 ноември 2010 г. 

за отказ на регистрация за осъществяване на телевизионна дейност на "Фанти-Г" ООД. 

 

Решение № 500 от 23 ноември 2010 г. 

за регистрация на Пловдивска митрополия на Българската православна църква като доставчик на линейна 

медийна услуга (телевизионен оператор). 

 

Решение № 501 от 25 ноември 2010 г. 

за установяване на липса на конфликт на интереси. 

 

Решение № 502 от 25 ноември 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на БНТ. 

 

Решение № 503 от 25 ноември 2010 г. 

за изменения на решения на СЕМ №№ 484, 485, 486, 487 и 488 от 16 ноември 2010 г. 

 

Решение № 504 от 25 ноември 2010 г. 

за регистрация на "ТВ - Микс" АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 

 

Решение № 505 от 25 ноември 2010 г. 

за регистрация на "Ето Трейд" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) 

 

Решение № 506 от 25 ноември 2010 г. 

за отказ на регистрация за осъществяване на телевизионна дейност на "Вирджиния Ер" ЕООД. 

 

Решение № 507 от 25 ноември 2010 г. 

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

ЕООД за град Кюстендил. 

 

Решение № 508 от 25 ноември 2010 г. 

за изменение на регистрация за осъществяване на електронни съобщителни мрежи, издадено на "Дарик Радио" 

АД. 
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Решение № 509 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град София, 

честота 91.0 MHz. 

 

Решение № 510 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град София, 

честота 93.4 MHz. 

 

Решение № 511 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 89.9 MHz. 

 

Решение № 512 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 92.3 MHz. 

 

Решение № 513 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 100.2 MHz. 

 

Решение № 514 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 101.5 MHz. 

 

Решение № 515 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 103.8 MHz. 

 

Решение № 516 от 25 ноември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 105.8 MHz. 

 

 

 
2) Актове за установяване на административни 

нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           76 

На радиооператори                                                                                             1 

На телевизионни оператори              4 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            71 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 75, ал. 1 и ал. 6 от ЗРТ 
/скрито търговско съобщение и  за цигари/       

4 

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

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/                                                                                                           

71 
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3) Наказателни постановления 
 

Наказателно постановление № 57 от 02 ноември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 58 от 02 ноември 2011 г. 

 

 
4) Съдебни решения 

Съдебна практика по наказателно постановление № 19 от 2009 г. от 1 Ноември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 72 от 2009 г. от 3 Ноември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 62 от 2009 г. от 8 Ноември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 50 от 2009 г. от 8 Ноември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 77 от 2009 г. от 15 Ноември 2010 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 9 от 2010 г. от 22 Ноември 2010 г. 
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