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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-76 

21 юни 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 21.06.2019 

г., разгледа уведомително писмо с вх. № ЛРР-05-20-00-25/18.06.2019 г.,  подадено от 

Фондация Радио Нова Европа, ЕИК 130127467, което съдържа данни за вписани 

промени по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра за 

юридическите лица с нестопанска цел.  

След проверка на документите и служебна справка се установи промяна в 

идентификационните данни на дружеството - седалището и адресът на управление се 

изменят от гр. София, район Триадица, бул. Витоша № 18, ет. 5  на гр. София, СО – 

район Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 16.  

Фондация Радио Нова Европа притежава индивидуални лицензии за доставяне 

на радиоуслуги  № 1-003-01, с наименование „ЗИ-РОК/ Z-ROCK”, за територията на 15 

населени места.  

Съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗРТ, седалището и адресът на управление на 

доставчика са реквизит на лицензията. Вписаната в търговския регистър Търговския 

регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел промяна води до 

изменение на посочената  по-горе лицензия, както и на отразяване в Публичния 

регистър на СЕМ. Дружеството дължи заплащане и на такса в размер на 150 лв., на 

основание чл. 5, т. 2 от ТТРТД. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 1 

и чл. 32, ал. 1, т.16, във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията,  

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ     

 

РЕШИ 

 

ИЗМЕНЯ общите условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-003-01, с наименование “ЗИ-РОК/ Z-ROCK”, издадена на Фондация 

Радио Нова Европа, ЕИК 130127467, както следва:  

 

Седалището и адресът на управление на доставчика се променя от от гр. София, 

район Триадица, бул. Витоша № 18, ет. 5  на гр. София, СО – район Лозенец, бул. 

Джеймс Баучер № 16.  

 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-003-01  остават 

непроменени. 

 

 На основание чл. 5, т. 2 от ТТРТД ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на 150 (сто и 

петдесет) лв.,  платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – в 

касата на СЕМ на адрес гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет.6, или по банков път. 

Банковата сметка на Съвета е: 
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IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC BNBGBGSD 

Банка БНБ – ЦУ 

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздел Трети на 

Публичния регистър. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 


