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1) Решения и становища 
 
Решение № РД-05-42 от 19 май 2022 г. 
за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална 
медийна услуга. 
Решение № РД-05-41 от 19 май 2022 г. 
за вписване на Клуб Зебра Медия ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 
Решение № РД-05-40 от 19 май 2022 г. 
за заличаване вписването на Фондация Клуб Зебра като доставчик на нелинейна услуга. 
Решение № РД-05-39 от 05 май 2022 г. 
за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНТ. 
Решение № РД-05-38 от 05 май 2022 г. 
за отказ за регистрация на Дарик радио АД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-37 от 05 май 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българска радиокомпания ЕООД и Радио и 
телевизия Сити ЕООД за гр. Велико Търново. 
Решение № РД-05-36 от 05 май 2022 г. 
за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българска радиокомпания ЕООД и Радио Тангра 
ЕАД за гр. Бургас. 
 

2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 

ОБЩ БРОЙ АУАН 3 

На доставчици на радиоуслуги 0 

На доставчици на аудио-визуални медийни услуги 3 

На доставчици на нелинейни услуги  0 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми 0 

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗРТ: 

чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ  
(доставчикът не е предоставил информация за своята дейност) 

1 

чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ  
(скрито търговско съобщение) 

1 

чл.17а, ал.1 във връзка с т.27 и т. 35 от Критериите по чл.32, ал.5 от ЗРТ, във връзка с § 57, ал.2 от ПЗР на ЗИД 
на ЗРТ 
(съдържание, което е неблагоприятно и създава опасност от увреждане на физическото, психическото, 
нравственото и/или социално развитие на децата и предоставяне за разпространение на предавания, 
внушаващи национална нетърпимост) 

1 

 

3) Наказателни постановления 
 
Наказателно постановление № РД-10-11 от 19 май 2022 г. 
Наказателно постановление № РД-10-10 от 05 май 2022 г. 
 

https://cem.bg/actbg/6145
https://cem.bg/actbg/6144
https://cem.bg/actbg/6143
https://cem.bg/actbg/6142
https://cem.bg/actbg/6140
https://cem.bg/actbg/6139
https://cem.bg/actbg/6138
https://cem.bg/controlbg/1424
https://cem.bg/controlbg/1423
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