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1) Решения и становища 
 

 

Решение № 155 от 02 август 2011 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Хит Вижън Плюс" АД 

 

Решение № 156 от 02 август 2011 г. 

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

 

Решение № 157 от 02 август 2011 г. 

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

издадено на Българското национално радио. 

 

Решение № 158 от 02 август 2011 г. 

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

на "Радио ФМ - Плюс" ЕАД. 

 

Решение № 159 от 02 август 2011 г. 

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

на "България Он Ер" ООД. 

 

Решение № 160 от 02 август 2011 г. 

за изменение на индивидуални лицензии за радиодейност, притежавани от "България Он Ер" ООД за град Пазарджик и 

град Гоце Делчев. 

 

Решение № 161 от 16 август 2011 г. 

за отказ за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност на "Нико Нет Ком" ЕООД. 

 

Решение № 162 от 16 август 2011 г. 

за заличаване на регистрация за телевизионна дейност на "Гефикс" ООД. 

 

Решение № 163 от 16 август 2011 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "Студио Медия" ООД. 

 

Решение № 164 от 16 август 2011 г. 

за откриване по инициатива на ЕТ "МИТ Метин Хасан" на процедура за провеждане на конкурс за лицензия за 

осъществяване на радиодейност с местен обхват. 

 

Решение № 165 от 16 август 2011 г. 

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

на "Фокус - Нунти" ООД. 

 

Решение № 166 от 16 август 2011 г. 

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

"Фокус - Нунти" ООД. 

 

Решение № 167 от 16 август 2011 г. 

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

"Радиокомпания Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 168 от 16 август 2011 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на Р България, издадено на 

БНР. 

 

Решение № 169 от 22 август 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност за област Бургас, област Сливен и област Ямбол на БНР. 

 

Решение № 170 от 22 август 2011 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за телевизионна дейност на "Ай Си Ес" ЕАД. 
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Решение № 171 от 22 август 2011 г. 

за изменение регистрацията за телевизионна дейност на "Ай Си Ес" ЕАД. 

 

Решение № 172 от 22 август 2011 г. 

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

 

 

 

 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           2 

На радиооператори                                                                                             - 

На телевизионни оператори              2 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                            - 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 17, ал. 2 от ЗРТ във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 

/нарушена личната неприкосновеност на граждани/                                              
2 

 

 
 

3) Наказателни постановления 
 

 

Наказателно постановление № 80 от 02 август 2011 г.   

 

 

4) Съдебни решения 
 

Съдебна практика по наказателно постановление № 52 от 2010 г.  от 26 Август 2011 г. 

 

 

5) Мониторинг 
 
 

Доклад за резултатите от мониторинг за спазването на ЗРТ и програмния профил на “Телевизия 

Стара Загора”, на доставчика на медийни услуги “Статис” АД.   

 

Доклад за резултатите от мониторинг за спазването на програмните характеристики в 

индивидуалната лицензия на доставчика на медийни услуги “ИНФОПРЕС РОДОПИ” ООД, създаващ и 

разпространяващ програма “РАДИО ДЕВИН”  

 
ДОКЛАД относно сигналите за нарушения на ЗРТ в сериала “Под прикритие” в програма БНТ 1.  
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