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1) Решения и становища
Решение № РД-05-99 от 29 август 2017 г.
за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на
"Радио Експрес" АД.
Решение № РД-05-98 от 29 август 2017 г.
за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус–Нунти" ООД за
гр. Кърджали.
Решение № РД-05-97 от 23 август 2017 г.
за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-96 от 16 август 2017 г.
за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "РТЕ НЕТ" ООД за гр.
Ихтиман.
Решение № РД-05-95 от 8 август 2017 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ
НЕТ" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-94 от 8 август 2017 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на
"Фокус-Нунти" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-93 от 8 август 2017 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ
НЕТ" ООД за територията на град Несебър.

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. 9, ал. 1 от ЗРТ
(разпространение на програми и предавания само с предварително уредени авторски и сродни права)
чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето
(Излъчване на непряка реклама на спиртни напитки в радио- и телевизионни програми преди 22 ч.)
чл. 7, ал. 1, т.2 от ЗРТ
(Липсват данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му
поща.)
чл. 12, ал.1 от ЗРТ
(Програмите се излъчват на официален език)
чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал.1, т.5 от ЗРТ
(Предаване, внушаващо нетърпимост между гражданите)
чл. 17, ал. 2 във частта недопускане на създаване и предоставяне за разпространение на предавания
възхваляващи или оневиняващи насилие или жестокост.
чл.17, ал.2 от ЗРТ, във връзка с т. 35 и т. 27 от Критериите за оценка на съдържанието
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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)
Чл. 18, ал. 3 от ЗРТ
(при включване на отговор на засегнато лице не се допуска изменение или съкращаване на текста)

1

3) Наказателни постановление
Наказателно постановление № РД-10-58 от 29 август 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-57 от 29 август 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-56 от 08 август 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-55 от 08 август 2017 г.

4) Съдебна практика
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-80 от 14.07.2015 г. - 26.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-35 от 15.11.2016 г. - 14.08.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-5 от 12.01.2016 г. - 24.04.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-40 от 11.11.2014 г. - 29.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 07.06.2016 г. - 25.07.2017 г.
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