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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-103 

22 декември 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 22.12.2021 г., разгледа 

писмо с вх. № ЛРР-05 20-00-35/ 16.12.2021 г., подадено от МК Студио ООД, ЕИК 202844498, 

за вписани промени по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Служебна справка в ТРРЮЛНЦ потвърди, че по партидата на дружеството е отразено 

вписване на нов съдружник, което води до промяна в правната форма на дружеството от МК 

Студио ЕООД на МК Студио ООД. 

МК Студио ЕООД притежава Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга с 

наименование РАДИО МАЯ, разпространявана на територията на градовете Бургас, Варна 

и Шумен.  

Фирмата (наименованието) на доставчика е реквизит на лицензията (съгласно чл. 110, 

ал. 1, т. 1 от ЗРТ) и настъпилата промяна води до изменение на индивидуалните лицензии, 

притежавани от МК Студио ЕООД. 

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, за 

извършване на промени в условията на издадена индивидуална лицензия, свързани с 

идентификационните параметри на юридическото лице,  се събира такса в размер на 150.00 

лв. 

С оглед 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 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за 

електронни медии  

Р Е Ш И: 

 

I. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне 

на радиоуслуга № ЛРР-01 1-080-01 с наименование РАДИО МАЯ, както следва:  

 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя МК Студио ЕООД на МК Студио 

ООД. 

 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-080-01 остават 

непроменени. 

 

II. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне 

на радиоуслуга № ЛРР-01 1-080-02, с наименование РАДИО МАЯ, както следва:  

 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя МК Студио ЕООД на МК Студио 

ООД. 
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Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-080-02 остават 

непроменени. 

 

III. На основание чл. 5, т. 2 от ТТРТД ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на общо 300 

(триста) лв., за всяка лицензия по 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 е: 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC: BNBGBGSD 

Банка: БНБ – ЦУ 

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 


