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РЕШЕНИЕ №  РД-05-107 

15 декември 2022 г.  

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 15.12.2022г., 

разгледа Заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-62/23.11.2022г., допълнено с писмо от 09.12.2022г. 

Заявлението е подадено от Софийски университет Св. Климент Охридски и с него се 

иска изменение на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-062-01-01, с 

наименование „АЛМА МАТЕР - КЛАСИК ФМ” на територията на гр. София, честота 88.0 

MHz, с общ (политематичен) профил, 24-часова продължителност. Заявлението съдържа 

искане за промяна на наименованието на радиоуслугата от „АЛМА МАТЕР - КЛАСИК ФМ” 

на „АЛМА МАТЕР – КЛАСИКА”. 

Съветът разгледа и обсъди така представените документи и като установи, че същите 

отговарят на разпоредбите на закона, както и че не са налице пречки за извършване на 

изменение на лицензията,  реши, че искането на заявителя може да бъде допуснато. 

Съгласно чл. 5, т. 3 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, за 

извършване на промени в условията на издадена лицензия, свързани с наименованието и 

продължителността на програмата, се дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто и 

петдесет) лева. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 5, т. 3 от Тарифата 

за таксите за радио- и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии  

 

РЕШИ: 

 

ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-062-01-01 чрез наземно 

аналогово радиоразпръскване, издадена на Софийски университет Св. Климент Охридски, 

както следва: 

 

Наименованието на програмата се променя от „АЛМА МАТЕР - КЛАСИК ФМ” на „АЛМА 

МАТЕР – КЛАСИКА”. 

 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-062-01-01 остават 

непроменени. 

 

Определя заплащане на такса в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на 

наименованието на програмата. 

 

Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път или в 

касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69. 

Банковата сметка е: 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01  
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BIC: BNBGBGSD  

Банка: БНБ – ЦУ 

 

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

 

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – София област в 

14-дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


