ПРИМЕРЕН Образец РСОх/ц на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 41/21.10.2021 г, т. 1
на Комисията, на основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ.

Изх. №

/

ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО
СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за вписванията в регистрите на ДКСБТ по чл. 3в и чл. 21б, във връзка и с чл. 21в от ЗСБТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За първоначално вписване или за промяна на вписани данни по чл. 8б от НВСРДКСБТ,
за извършване на дейност в самостоятелен обект за търговия на едро с - храни/цветя
От:

ЕИК

Представляващ Уведомителя/Заявителя
вписано от ДКСБТ като самостоятелен обект: за търговия на едро с
с рег. № РСОх/ц –
Адрес на самостоятелния обект:
Адрес за кореспонденция:
тел./факс:

, e-mail:

Лице за кореспонденция / Представляващ заявителя:

Уважаема Комисия,
I. На основание чл. 3в и чл. 21Б, във връзка и с чл. 21в на Закона,
Ви уведомявам и заявявам първоначално вписване или настъпили промени в Регистрите на ДКСБТ, за
извършване на дейност в самостоятелен обект:

II. На основание чл. 2, ал. 4 от НВСРДКСБТ, във връзка с чл. 8Б от Наредбата, заявявам искане за вписване на
настъпили промени във вписаните данни по партидата ми в Регистъра за самостоятелните обекти при ДКСБТ,
както следва:
ВАЖНО: За обстоятелствата по раздели I. (фирмена регистрация) и II. (т.т. 1, 2 и 3), маркирани в сиво на тази бланкаобразец, при посочен ЕИК, не е необходимо заявителят да представя доказателствени документи. ДКСБТ
служебно проверява данните чрез Търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона
за Търговския регистър.

Възможности на заявителя за получаване на документи от ДКСБТ:
(отбележете Вашето желание чрез натискане в едно от квадратчетата)

Желая получаване на издадения от ДКСБТ документ по електронен път – с КЕП на е-поща
(посочва се електронен адрес)

Желая получаване на издадения от ДКСБТ документ чрез лицензиран пощенски оператор (ЛПО)
Лице за контакт и телефон за връзка:
ДКСБТ има договор с „Български пощи“ ЕАД. При посочване на друг ЛПО, доставката ще бъде за сметка на заявителя.
(задължително се посочва имена на лице за контакт и телефон за връзка, които да бъдат предоставени на куриера)

Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване (ССЕВ)
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ДЕКЛАРИРАМ, че ми е известно:

ПРИМЕРЕН Образец РСОх/ц на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 41/21.10.2021 г, т. 1
на Комисията, на основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ.

- При започване на дейността съм задължен в 14–дневен срок да подам в ДКСБТ писмено Уведомление/
Заявление за първоначално вписване на необходимите данни, съгласно ЗСБТ и НВСРДКСБТ, като приложенията
са надлежно заверени „Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя и са актуални към датата на подаване.
- При промяна във вписаните данни (по чл. 21в от ЗСБТ и чл. 2, ал. 4 от НВСРДКСБТ) съм задължен да
уведомя писмено ДКСБТ в 14 – дневен срок от настъпването на промените съгласно изискванията на чл. 8Б от
НВСРДКСБТ.
- За извършване на вписването на данните по чл. 8Б от НВСРДКСБТ, които са заявени с настоящото
писмено уведомление/заявление, се дължи:
за първоначално вписване – държавна такса от 50 лв. по т. 17 от ТТСДКСБТ (еднократна такса);
или за вписване на последващи промени – държавна такса от 10 лв. по т. 9 (д) от ТТСДКСБТ.
- При преустановяване на дейността съм задължен в 14–дневен срок да подам в ДКСБТ писмено
Заявление за заличаване от Регистъра за самостоятелните обекти.
- При подаване/подписване на заявлението от упълномощено лице – се прилага и заверено
пълномощно.
Дата:

Подпис :
Уникален номер на заявката:
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Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при избор на дата)

Банкова сметка на ДКСБТ – IBAN: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01
Код на БНБ – BIC: BNBG BGSD
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