Попълва се от служебното лице

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вх. №

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СЪВЕТА ЗА
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ЧЛ.116Б
ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

дата:
Попълва се от заявителя

ВИД ЗАЯВИТЕЛ

ЗАЯВИТЕЛ (точно наименование на заявителя, съгласно регистрацията му)

☐ ООД
☐ ЕООД
☐ АД
☐ ЕАД
☐ СД
☐ ЕТ
☐ ППС
☐ ЮЛНЦ
☐ ДРУГИ:

☐ ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ
☐ Друго:
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ (трите имена, длъжност)

1.
длъжност

2.
длъжност

3.
длъжност:

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
п.к.

община

гр./с.

ж.к.

бул./ул.

тел. код

факс

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

e-mail

☐ Съвпада с адреса на управление
община

гр./с.

ж.к.

тел. код

№

тел.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
п.к.

обл.

бул./ул.

тел.

обл.
№

факс

бл.

вх.

e-mail

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (трите имена, телефон, e-mail)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА, съгласно Тарифата за таксите за радио- и
телевизионна дейност.
Таксата се внася в касата или с банков превод по сметката на СЕМ:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Желая да осъществявам дейност като радиооператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
I. ВИД ДЕЙНОСТ
☐ Радио

II. ДЕЙНОСТТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМ КАТО
☐ Обществен оператор
☐ Търговски оператор

III. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОГРАМАТА/ ТЪРГОВСКА МАРКА
IV.
IV. НАЧИН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

V. ПРОФИЛ НА ПРОГРАМАТА
☐ Общ/ политематичен
☐ Специализиран -

☐ Наземно аналогово радиоразпръскване
☐ Желана честота (посочва се изрично)
VI. НАЧАЛНА ДАТА НА РАЗПРОСТРАНЕНЕ
VII.
VIII. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
☐ Местно (а)
☐ Регионално (б)
☐ Национално (в)

VII. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
VIII.
IX. ПОКРИТИЕ
☐ Градове/ села (само за местно покритие)

Ако сте попълнили т. VIII, „а“ или „б“, моля попълнете
данните в т. IX.

☐ Области (само за регионално покритие)

Х. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЮРИСДИКЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Моля, посочете конкретната разпоредба, съгласно § 1, т. 23 от ДР на ЗРТ

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ съгласно чл. 111 от ЗРТ:
1. Учредителен акт (за юридически лица);
2. Удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи създаването на юридическото лице, издадени не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявлението;
3. Информация за опита на кандидата в радио- и / или телевизионната дейност, съгласно Приложение 1;
4. Предложение за способ на разпространение на програмата, съгласно Приложение 2;
5. Декларация/и по чл. 108 на ЗРТ, съгласно Приложение 3;
6. Декларация/и, че не са налице обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ, съгласно Приложение 4;
7. Доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността, съгласно Приложение 5;
8. Програмен проект, програмна концепция, програмен профил, програмна схема, списък на допълнителни радиоуслуги, начална дата за
разпространение, съгласно Приложение 6;
9. Предварителни договори за отстъпени авторски права за защитени произведения в програмата и за отстъпени сродни права за
предоставяне за разпространение на чужди програми, съгласно Приложение 7;
10. Проект на бизнес-план за осъществяване на дейността, съгласно Приложение 8;
11. Декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсните книжа, съгласно Приложение 9;
12. Документи, доказващи произхода на капитала за последните три години назад, съгласно Приложение 10;
13. Документи, удостоверяващи структурата на капитала и разпределението на собствеността в него. Документи, удостоверяващи
структурата на капитала и на лицата, упражняващи контрол върху управлението на съдружниците/акционерите – ЮЛ в кандидата.
14. Списък на медийните предприятия, в които кандидатите са акционери или съдружници, съгласно Приложение 11;
15. Предварителен технически проект за използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване.
16. Декларация за опазване на околната среда, съгласно Приложение 12;
17. Доказателствен документ за заплатени конкурсни книжа;
18. Други документи, свързани с конкурса.

Заявлението и приложенията към него се подават на български език в деловодството на СЕМ от представляващият
кандидата или упълномощено от него лице.
Декларирам, че конкурсните книжа за участие в конкурса са закупени в обявения срок!
Уведомен съм, че непредоставянето на допълнително изискани от СЕМ документи препятства участието ни в конкурса!

В случай че СЕМ издаде лицензия на представляваното от мен лице, желая да получа акта:
☐ в административната сграда на СЕМ
☐ сканирано копие на електронната поща
ЗАЯВИТЕЛ (трите имена и подпис):

☐ чрез лицензиран пощенски оператор

