
 Стр 1 от 1URI 3019

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 105, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията

Долуподписаният (ата)

ЕГН ,  в качеството ми на

на

кандидатстващ за лицензия за осъществяване на радиодейност,

ДЕКЛАРИРАМ, че за представляваното от мен лице не са налице обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 от Закона 
за радиото и телевизията, а именно: 
 
1. юридическо лице, на което е отказано или е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност; 
 
2. юридическо лице, в което юридическо лице по т. 1 или съдружниците или акционерите в него притежават дялово 
участие; 
 
3. физическо лице - едноличен търговец, и юридическо лице, което не може да докаже собствеността на 
имуществото си или на капитала; 
 
4. юридическо лице, в което физическо лице – едноличен търговец, и юридическо лице по т. 3 или съдружниците или 
акционерите в него притежават дялово участие; 
 
5. физическо лице – едноличен търговец, и юридическо лице, което през последните пет години, предхождащи 
кандидатстването за лицензия, е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност 
или в ликвидация; 
 
6. юридическо лице, в което като съдружници или акционери участват лица, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от 
Закона за информация относно необслужвани кредити; 
 
7. едноличен търговец и юридическо лице, което през последната година, предхождаща кандидатстването за 
лицензия, е получило отказ за същия вид лицензирана дейност или издадена по този закон лицензия им е била 
отнета. 
 
Известна ми е отговорността, която нося за декларирани неверни данни.

Дата: Декларатор:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 105, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията
кандидатстващ за лицензия за осъществяване на радиодейност,
ДЕКЛАРИРАМ, че за представляваното от мен лице не са налице обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, а именно:
1. юридическо лице, на което е отказано или е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност;2. юридическо лице, в което юридическо лице по т. 1 или съдружниците или акционерите в него притежават дялово участие;3. физическо лице - едноличен търговец, и юридическо лице, което не може да докаже собствеността на имуществото си или на капитала;4. юридическо лице, в което физическо лице – едноличен търговец, и юридическо лице по т. 3 или съдружниците или акционерите в него притежават дялово участие;5. физическо лице – едноличен търговец, и юридическо лице, което през последните пет години, предхождащи кандидатстването за лицензия, е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;6. юридическо лице, в което като съдружници или акционери участват лица, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за информация относно необслужвани кредити;7. едноличен търговец и юридическо лице, което през последната година, предхождаща кандидатстването за лицензия, е получило отказ за същия вид лицензирана дейност или издадена по този закон лицензия им е била отнета.Известна ми е отговорността, която нося за декларирани неверни данни.
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