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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 94 от 07 юни 2011 г. 

за прекратяване на индивидуална лицензия за радиодейност, издадена на Фондация Дойче Веле - България. 

 

Решение № 95 от 07 юни 2011 г. 

за регистриране на "Ноти ТВ" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 

 

Решение № 96 от 07 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "БТВ Медиа 

Груп" ЕАД. 

 

Решение № 97 от 07 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Балкан 

Българска Телевизия" ЕАД за град Кюстендил. 

 

Решение № 98 от 07 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на ЕТ "Нем Генов - 

Георги Генов" за град Враца. 

 

Решение № 99 от 07 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, издадено на "Лакс Медиа" 

ООД за град Враца. 

 

Решение № 100 от 07 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 101.5 MHz. 

 

Решение № 101 от 07 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 92.3 MHz. 

 

Решение № 102 от 07 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 103.8 MHz. 

 

Решение № 103 от 07 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 105.8 MHz. 

 

Решение № 104 от 07 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град Силистра, 

честота 100.2 MHz. 

 

Решение № 105 от 16 юни 2011 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Тянков" ООД като доставчик на нелинейна медийна 

услуга. 

 

Решение № 106 от 16 юни 2011 г. 

за регистриране на "Фанти - Г" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 

 

Решение № 107 от 16 юни 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Латина Ф" ООД. 

 

Решение № 108 от 16 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа, притежавано от "Супер-

2001" ООД за град Гоце Делчев. 

 

http://cem.bg/download.php?id=3020
http://cem.bg/download.php?id=3021
http://cem.bg/download.php?id=3023
http://cem.bg/download.php?id=3024
http://cem.bg/download.php?id=3025
http://cem.bg/download.php?id=3026
http://cem.bg/download.php?id=3027
http://cem.bg/download.php?id=3028
http://cem.bg/download.php?id=3029
http://cem.bg/download.php?id=3030
http://cem.bg/download.php?id=3031
http://cem.bg/download.php?id=3039
http://cem.bg/download.php?id=3040
http://cem.bg/download.php?id=3041
http://cem.bg/download.php?id=3042
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Решение № 109 от 21 юни 2011 г. 

за заличаване на регистрацията за телевизионна дейност на "Кабел Сат - Запад" ООД. 

 

Решение № 110 от 21 юни 2011 г. 

за заличаване на регистрацията за телевизионна дейност на "Алома" ООД. 

 

Решение № 111 от 21 юни 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Сигнал Плюс" ЕООД. 

 

Решение № 112 от 21 юни 2011 г. 

за вписване в раздел Трети на Публичния регистър промени за доставчика на радиоуслуги "Радио Браво" ЕООД. 

 

Решение № 113 от 29 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на град 

Ботевград, издадено на "Радио 1" ООД. 

 

Решение № 114 от 29 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на Ботевград, 

издадено на "Метрорадио" ЕООД. 

 

Решение № 115 от 29 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на Гоце 

Делчев, издадено на "Фокус-Нунти" ООД. 

 

Решение № 116 от 29 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на Тутракан, 

издадено на "ТВ Седем" ЕАД. 

 

Решение № 117 от 29 юни 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронна съобщителна мрежа на територията на Република 

България, издадено на "Дарик Радио" АД. 

 

Решение № 118 от 29 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град София, 

честота 91.0 MHz. 

 

Решение № 119 от 29 юни 2011 г. 

за класиране на кандидатите за лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на град София, 

честота 93.4 MHz. 
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http://cem.bg/download.php?id=3067
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           6 

На радиооператори                                                                                              

На телевизионни оператори              6 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                             

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от ЗРТ                                                                                            
/непредоставено право на отговор/ 

1 

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

1 

Чл. 81 от ЗРТ 
/търговско съобщение за стока или услуга, чието производство или търговия 

изисква лиценз/разрешение/                                                                       

1 

Чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗРТ 

/споменаване стоки на спонсора/                                                                                 
1 

Чл. 85, ал. 1 от ЗРТ 
/неразпознаваема реклама/                                                                                           

1 

Чл. 125 л, ал. 2 от ЗРТ 

/без уведомление за промяна на вписани в регистъра обстоятелства/                
1 

 
3) Наказателни постановления 

 

 

Наказателно постановление № 70 от 07 юни 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 71 от 14 юни 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 72 от 14 юни 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 73 от 14 юни 2011 г. 

 

Наказателно постановление № 74 от 14 юни 2011 г. 

 

 

4) Съдебни решения 
 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 30 от 2009 г. от 14 Юни 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 4 от 2009 г. от 14 Юни 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 44 от 2010 г. от 15 Юни 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 32 от 2010 г. от 17 Юни 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 17 от 2010 г. от 21 Юни 2011 г. 

 

Съдебна практика по наказателно постановление № 31 от 2009 г. от 21 Юни 2011 г. 

http://cem.bg/download.php?id=3248
http://cem.bg/download.php?id=3248
http://cem.bg/download.php?id=3249
http://cem.bg/download.php?id=3249
http://cem.bg/download.php?id=3250
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http://cem.bg/download.php?id=3251
http://cem.bg/download.php?id=3251
http://cem.bg/download.php?id=3252
http://cem.bg/download.php?id=3252
http://cem.bg/download.php?id=3264
http://cem.bg/download.php?id=3267
http://cem.bg/download.php?id=3268
http://cem.bg/download.php?id=3266
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http://cem.bg/download.php?id=3265
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5) Мониторинг 
 
Презентация на Съвета за електронни медии от форума Медиамикс`11  

представена на 2 юни в конферентната зала на хотел “Фламинго” от Румян Петров, директор на дирекция 

“Мониторинг” в СЕМ и Даниела Жукова, началник на отдел “Национален мониторинг” в СЕМ. 
 

 

http://cem.bg/download.php?id=3133

