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1) Решения и становища 
 

Решение № 403 от 03 септември 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "Конов 79" ЕООД. 

 

Решение № 404 от 03 септември 2010 г. 

за заличаване от Четвърти раздел на Публичния регистър доставчика на нелинейни медийни услуги "Амотера 

Лимитед". 

 

Решение № 405 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуални лицензии за радиодейност на "Радио Сити" ООД. 

 

Решение № 406 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Радио Сити" ООД. 

 

Решение № 407 от 03 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Първи на Публичния регистър промени за доставчика на аудио-визуални медийни услуги 

"Триада Комюникейшънс" ЕООД. 

 

Решение № 408 от 03 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Трети на Публичния регистър промени за доставчика на радиоуслуги "Радиокомпания 

Си.Джей" ООД. 

 

Решение № 409 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на регистрацията за телевизионна дейност на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД. 

 

Решение № 410 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "НЕТ ФМ" ЕООД за град 

Русе. 

 

Решение № 411 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радио Веселина" ЕАД за 

град Русе. 

 

Решение № 412 от 03 септември 2010 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "М.САТ" ЕООД. 

 

Решение № 413 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Велико Търново. 

 

Решение № 414 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Шумен. 

 

Решение № 415 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Сливен. 

 

Решение № 416 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Кърджали. 

 

Решение № 417 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Добрич. 

 

Решение № 418 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Варна. 

 

Решение № 419 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град София. 
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Решение № 420 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Пловдив. 

 

Решение № 421 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Русе. 

 

Решение № 422 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Плевен Плюс" АД за град Стара Загора. 

 

Решение № 423 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за град Хасково. 

 

Решение № 424 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за град Сливен. 

 

Решение № 425 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за град Пловдив. 

Решение № 426 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за град Кюстендил. 

 

Решение № 427 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Кърджали. 

 

Решение № 428 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Смолян. 

 

Решение № 429 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Видин. 

 

Решение № 430 от 14 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност на "Инфопрес и Ко" ЕООД за град Сливен. 

 

Решение № 431 от 14 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Транс Телеком" АД, като доставчик на нелинейна 

медийна услуга. 

 

Решение № 432 от 14 септември 2010 г. 

за регистриране като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) "БГ САТ" АД. 

 

Решение № 433 от 14 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър "Амотера Пикчърс Лимитид" като доставчик на нелинейна 

медийна услуга. 

 

Решение № 434 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Ботевград, 

честота 93.1 MHz. 

 

Решение № 435 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Ботевград, 

честота 95.9 MHz. 

 

Решение № 436 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Ботевград, 

честота 98.9 MHz. 

 

Решение № 437 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Ботевград, 

честота 102.0 MHz. 
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Решение № 438 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Ботевград, 

честота 107.8 MHz. 

 

Решение № 439 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Правец, 

честота 95.4 MHz. 

 

Решение № 440 от 23 септември 2010 г. 

за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Етрополе, 

честота 97.1 MHz. 

 

Решение № 441 от 24 септември 2010 г. 

за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, притежавана от "Диян Бояджиев" ЕООД за град 

Хасково. 

 

Решение № 442 от 24 септември 2010 г. 

за прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност от ЕТ "Катра Рекърдс - Калоян Трачев" на "Катра" 

ЕООД. 

 

Решение № 443 от 24 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Първи на Публичния регистър на промени по партидата на доставчика на аудио-визуални 

медийни услуги "Ай Ди Пи Медия" ООД. 

 

Решение № 444 от 24 септември 2010 г. 

за вписване в раздел Първи на Публичния регистър на промени по партидата на доставчика на аудио-визуални 

медийни услуги "Р.Д. - ТВ" ЕООД. 

 

Решение № 445 от 24 септември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Про БГ Медиа" ЕООД за 

град Разлог. 

 

Решение № 446 от 24 септември 2010 г. 

за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "България Он Ер" ЕООД за 

град Ловеч. 

  

Решение № 447 от 24 септември 2010 г. 

за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщителни мрежи на "Радио и Телевизия Сити" 

ЕООД за градовете София, Пловдив, варна, Благоевград и Ловеч. 

 

Решение № 448 от 30 септември 2010 г. 

за прилагане на § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 

  

Решение № 449 от 30 септември 2010 г. 

за съответствие на "ТВ Седем" ЕАД на условията на §37а, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 
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2) Актове за установяване на административни 
нарушения 

 
ОБЩ БРОЙ АУАН                                                                                           13 

На радиооператори                                                                                             1 

На телевизионни оператори              12 

На предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми                                                             

 

АКТОВЕТЕ СА ЗА СЛЕДНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

Чл. 17, ал. 2 от ЗРТ                                                                                                          
/предавания, насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на 
малолетните и непълнолетните/                                       

3 

Чл. 75, ал. 1 и ал. 6 от ЗРТ 
/скрито търговско съобщение и за цигари/                                                                 

3 

Чл. 75, ал. 8 от ЗРТ 
/търговско съобщение за лечение само по лекарско предписание/                                                                                     

2 

Чл. 80, ал. 1 от ЗРТ  
/използвано в търговско съобщение знамето на Р България/                                 

1 

Чл. 89, ал. 1 от ЗРТ 
/делът на рекламата в едночасов период надминава 12 м./                                      

1 

Чл. 125а, ал. 1 от  ЗРТ  
/осъществяване на дейност без регистрация/                                                              

3 

 

 
3) Наказателни постановления 

 
Наказателно постановление № 47 от 3 септември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 48 от 3 септември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 49 от 24 септември 2010 г. 

 

Наказателно постановление № 50 от 24 септември 2010 г. 

 
4) Съдебни решения 

 
Съдебна практика по наказателно постановление № 61 от 2009 г. в сила от 22 Септември 2010 г. 
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