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1) Решения и становища
Решение № РД-05-92 от 25 юли 2017 г.
за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на
"Радиокомпания Си.Джей" ООД.
Решение № РД-05-91 от 25 юли 2017 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на
Инвестор.БГ АД за територията на град Златоград.
Решение № РД-05-90 от 25 юли 2017 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ
НЕТ" ООД за територията на град Ихтиман.
Решение № РД-05-89 от 18 юли 2017 г.
за отказ за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на аудио-визуална
услуга “film+”.
Решение № РД-05-88 от 11 юли 2017 г.
за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за осъществяване на
радиодейност за територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-87 от 11 юли 2017 г.
за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на
радиодейност за територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-86 от 11 юли 2017 г.
за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на
радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-85 от 11 юли 2017 г.
за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на
радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-84 от 11 юли 2017 г.
за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на
радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-83 от 11 юли 2017 г.
за регистрация на Българска телекомуникационна компания ЕАД като доставчик на линейна
медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-82 от 11 юли 2017 г.
за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Абнер
Комюникейшън” ЕООД.
Решение № РД-05-81 от 3 юли 2017 г.
за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на
"Телемедиа" ЕООД.
Решение № РД-05-80 от 3 юли 2017 г.
за откриване на процедура за град Пещера.
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2) Актове за установяване на
административни нарушения
ОБЩ БРОЙ АУАН
На доставчици на радиоуслуги
На доставчици на аудио-визуални медийни услуги
На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми
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АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ:
Чл. 17, ал. 2 от ЗРТ във връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал.5 от ЗРТ
(Съдържание, което е неблагоприятно и създава опасност от увреждане на физическото,
психическото, нраственото и/или социално развитие на децата.)
чл. 17, ал. 2 във връзка с чл.10, ал.1,т.4 от ЗРТ
(Защита на личната неприкосновеност на гражданите)
чл. 13, ал.3, във връзка с чл.14, ал.4 от ЗРТ
(Доставчиците на медийни услуги да предоставят информация за своята дейност в предвидените
от закона случаи.)
чл. 89, ал.1 от ЗРТ
(Надвишаване на рекламно време.)
Чл.75, ал.1, изречение второ на ЗРТ.
(Скрито търговско съобщение)
чл.17, ал.2 от ЗРТ, във връзка с т. 37 и т. 27 от Критериите за оценка на съдържанието
по чл.32, ал.5
(създаване и разпространение на предаване, което е неблагоприятно и създава опасност от
увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата)
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3) Наказателни постановление
Наказателно постановление № РД-10-54 от 25 юли 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-53 от 25 юли 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-52 от 25 юли 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-51 от 03 юли 2017 г.

4) Съдебна практика
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-101 от 28.07.2015 г. - 22.03.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-93 от 14.07.2015 г. - 26.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-112 от 06.10.2015 г. - 29.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-94 от 14.07.2015 г. - 07.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-22 от 28.06.2016 г. - 17.03.2017 г.
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