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1) Решения и становища
Решение № РД-05-19 от 27 март 2018 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Плюс Р- 2015"
ЕООД за територията на гр. Дупница.
Решение № РД-05-18 от 27 март 2018 г.
за заличаване на регистрацията за доставяне на радиоуслуга на Община Карнобат.
Решение № РД-05-17 от 22 март 2018 г.
за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-16 от 20 март 2018 г.
за калсиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера,
честота 105.1 MHz.
Решение № РД-05-15 от 20 март 2018 г.
за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера,
честота 105.1 MHz.
Решение № РД-05-14 от 20 март 2018 г.
за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера,
честота 91.4 MHz.
Решение № РД-05-13 от 20 март 2018 г.
за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията
на гр. Видин, честота 95.8. MHz.
Решение № РД-05-12 от 13 март 2018 г.
за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на
"Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Велинград.

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, във връзка с чл. 10, ал.1, т. 6 от ЗРТ
(Предавания, които противоречат на добрите нрави)
чл. 9, ал. 1 от ЗРТ
(Разпространение на програми и предавания само с предварително уредени авторски и сродни права)
Нарушаване на т. 2.3.6. от Общите условия на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1063-1
Нарушаване условията на лицензия по т. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 - индивидуална лицензия № 1-029-01 от
12.07.17 за предоставяне на радиоуслуга „радио Мелодия”.
Чл.17, ал.2, във връзка с чл. 10, ал.1, т. 6 от ЗРТ
(Предавания, които противоречат на добрите нрави)
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3) Наказателни постановления
Наказателно постановление № РД-10-14 от 22 март 2018 г.

4) Съдебна практика
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-46 от 25.11.2014 г. - 14.02.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-39 от 10.05.2017 г. - 27.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 08.11.2016 г. - 08.02.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 03.02.2015 г. - 14.02.2018 г.
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