Р Е Ш Е Н И Е № 236
30 октомври 2012 г.

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 30 октомври 2012 г.,
разгледа заявление с вх. номер 20-00-151/24.10.2012 г.
Заявлението съдържа искане за изменение на индивидуална лицензия за
радиодейност № 1-028-01-01, притежавана от “Сигнал Плюс” ЕООД. Искането е за
промяна на наименованието на дружеството (фирмата) и за промяна в органите на
управление. Към писмото е приложено копие от актуално състояние разпечатано от
Търговския регистър при Агенция по вписванията, доказващо вписаните промени.
Съветът като разгледа представените документи и след направена служебна
справка в търговския регистър установи, че са вписани промени в наименованието на
дружеството от “Сигнал Плюс” ЕООД на „Трафик Радио” ЕООД и в управителя на
дружеството - заличен е Христо Георгиев Христов и вместо него е вписан Мартин
Георгиев Захариев.
Съветът, като обсъди исканото от “Сигнал Плюс” ЕООД изменение, счита че
същото може да бъде допуснато. Съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗРТ наименованието (фирмата)
на доставчика е реквизит на лицензията на радиодейност.
За промени в издадена индивидуална лицензия, свързани с идентификационните
параметри на юридическото лице се събира такса в размер 150 лв., съгласно чл. 5 ал.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:
І. ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия № 1-028-01-01, притежавана от “Сигнал
Плюс” ЕООД, ЕИК 831399203, със седалище и адрес на управление гр. София, район
Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 82, както следва:
Наименованието на дружеството (фирмата) се променя от “Сигнал Плюс” ЕООД
на „Трафик Радио” ЕООД.
Всички останали условия на индивидуална лицензия № 1-028-01-01 остават
непроменени.
ІІ. На основание чл. 5 ал. 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:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD

Банка БНБ – ЦУ
Длъжности лица да отразят промените в раздел Трети на Публичния регистър на
СЕМ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14- дневен срок от уведомяването.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

