Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-16
28 януари 2014 г.
Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 28.01.2014 г., разгледа
писмо с вх. № ЛРР-04-19-00-4/07.01.2014 г
Писмото е подадено от “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, ЕИК 175156765 и
съдържа информация за вписани промени по партидата на доставчика в Търговския
регистър при Агенция по вписванията.
От представените доказателства и след направена служебна проверка в ТР се
установи, че седалището и адресът на управление на дружеството са изменени от гр.
София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 46 на гр. София, СО - район Подуяне, жк.
“Левски - Г”, ул. “Поп Грую” № 47, вх. Б.
“Глобъл Комюникейшън Нет” АД е регистриран доставчик на аудио-визуални
медийни услуги - притежава удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-024-01 за
създаване на телевизионна програма с наименование “GCN”.
“Глобъл Комюникейшън Нет” АД е и доставчик на нелинейни медийни услуги и
предоставя услугата видео по поръчка, представлява предлагане на филми по каталог.
Седалището и адресът на управление са реквизит на удостоверението за
регистрация за телевизионна дейност, съгласно разпоредбата на чл. 125а, ал.5 от ЗРТ и
настъпилата промяна води до изменение на притежаваното от “Глобъл Комюникейшън
Нет” АД удостоверение. Промяната следва да се впише и в Публичния регистър на СЕМ.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125а,
ал.5 и чл. 125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ
МЕДИИ
РЕШИ:
ИЗМЕНЯ Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-024-01 за телевизионна
програма „GCN”, издадено на “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, ЕИК 175156765, както
следва:
Седалището и адресът на управление на дружеството се променят от гр. София, ул.
"Св. Св. Кирил и Методий" № 46 на гр. София, СО - район Подуяне, жк. “Левски - Г”,
ул. “Поп Грую” № 47, вх. Б.
Да се впише промяната в раздел Първи и Трети на Публичния регистър.
Да се издаде ново удостоверение за регистрация, след заплащане на такса в размер
на 150.00 (сто и петдесет) лева, съгласно чл. 10 от ТТРТД.
Такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул.
”Шипченски проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението.
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Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01; BIC BNBGBGSD; Банка БНБ – ЦУ
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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