
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-67 

12 август 2016 г. 

(датата е поправена от 12 август 2016 г. на 12 август 2021 г.  

с Решение № РД-05-80/ 10.09.2021 г. на СЕМ) 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 12.08.2021 г., 

разгледа писмо с вх. № ЛРР-14 34-00-17/ 15.07.2021 г., подадено от Булсатком ЕООД, ЕИК 

206575401, за вписани промени по партидата на дружеството в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Служебна справка в регистъра потвърди промяна в правната форма на дружеството, 

вследствие на преобразуване по реда на чл. 264 от Търговския закон. Считано от 06.07.2021 г. 

преобразуващото дружество Булсатком ЕАД, ЕИК 130408101 се преобразува в 

новоучреденото Булсатком ЕООД, ЕИК 206575401. Новоучреденото дружество Булсатком 

ЕООД е универсален правоприемник на преобразуващото се дружество Булсатком ЕАД, което 

се прекратява без ликвидация. 

 Булсатком ЕАД е доставчик на нелинейни медийни услуги, който е вписан в Публичния 

регистър на СЕМ като предоставящ две услуги по заявка – Видео по поръчка bulsatcom VoD с 

дата на стартиране 01.09.2014 г. и Плати за да гледаш/ Pay-Per-View (24-часов потребителски 

достъп до аудио-визуални произведения (филми), включени в каталог) с дата на стартиране 

28.07.2015 г. Булсатком ЕАД е и предприятие по смисъла на чл. 125в от ЗРТ, което 

разпространява радио- и телевизионни програми. 

Доколкото данните за доставчика на услугите по заявка са обстоятелство, подлежащо 

на вписване в Публичния регистър, поддържан от СЕМ на основание чл. 125к от ЗРТ, 

настъпилата промяна следва да бъде отразена.  

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, във връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 

и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър промяна в доставчика на услугите 

по заявка: Видео по поръчка bulsatcom VoD с дата на стартиране 01.09.2014 г. и Плати за да 

гледаш/ Pay-Per-View (24-часов потребителски достъп до аудио-визуални произведения 

(филми), включени в каталог) с дата на стартиране 28.07.2015 г., както следва: 

Заличава Булсатком ЕАД, ЕИК 130408101 и вместо него вписва Булсатком ЕООД, 

ЕИК 206575401. 

         

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Четвърти и Пети 

на Публичния регистър. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


