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Изх. №  / 

ДО 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ по 
СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА 
към МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
гр. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за промяна на обстоятелства по чл.14, ал. 5 и ал. 6 от ЗСБТ 

 и  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 за вписване на данните по чл. 8 от НВСРДКСБТ за 
стоково тържище

От:  ЕИК
         (наименование на организатора на стоковото тържище)

регистрирано от ДКСБТ стоково тържище с регистрационен № РСТ – 

Адрес за кореспонденция:

тел./факс: , e-mail:

 Уважаема Комисия,

I. На основание чл. 15 от ЗСБТ, във връзка с чл. 14, алинеи 5 и 6 на Закона, Ви уведомявам за настъпили 
промени на заявени обстоятелства и за новонастъпили такива, както следва:

II. На основание чл. 2, ал. 4 от НВСРДКСБТ, във връзка с чл. 8 от Наредбата, заявявам искане за вписване на 
настъпили промени във вписаните данни по партидата ми в Регистъра на стоковите тържища при ДКСБТ, както 
следва:

III. Същността на промяната (в резюме) и датата на настъпването й, е:

IV. Документите (заверени „Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя), доказващи промяната, които са приложени 
към настоящото Уведомление/Заявление, са:

ВАЖНО: 

 За обстоятелствата по раздели I. (фирмена регистрация) и II. (т.т. 1, 2, 3 и 4), маркирани в сиво на тази 
бланка-образец, при посочен ЕИК, не е необходимо заявителят да представя доказателствени документи. 
ДКСБТ служебно проверява данните чрез Търговския регистър (ТР) на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 23, 
ал.4 от Закона за ТР.

 За обстоятелствата по раздели I. (т.т. 2, 2.2 и 3) и II. (т.т. 6, 7 и 9), маркирани в жълто на тази бланка-образец, 
при посочване на съответните данни (на стр. 1), не е необходимо заявителят да представя доказателствени 
документи. ДКСБТ прави служебна проверка чрез Областните управи, ПБЗН или АГКК като 
вътрешноадминистративна услуга.

V. Платежен документ №  / Дата:  г. за внесена държавна такса от 20 лева 

     по чл. Единствен, т. 9, буква “в” от ТТСДКСБТ.
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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)

Дата: Представляващ:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 03.11.2021 г.
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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Стр.  от 
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ по
СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
към МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
гр. СОФИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕза промяна на обстоятелства по чл.14, ал. 5 и ал. 6 от ЗСБТ
 и 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 за вписване на данните по чл. 8 от НВСРДКСБТ за
стоково тържище
         (наименование на организатора на стоковото тържище)
         Уважаема Комисия,
      Законов текст и свързаната с него промяна в:
      Чл. 14, ал. 5 от ЗСБТ
(№/дата, издаден от РДНСК или от Общината), при посочване на данни, ДКСБТ го изисква служебно от съответния орган (РДНСК или Областна управа) като вътрешноадминистративна услуга.
Документи от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на СТ:
(при посочване на №/дата и от коя ОД на ПБЗН е издаден, ДКСБТ го изисква служебно от съответната Областна дирекция като вътрешноадминистративна услуга.)
(при посочване на идентификатор на имота, ДКСБТ получава служебно от АГКК скица (само за нуждите на ДКСБТ) като вътрешноадминистративна услуга)
(*) За извършване на вписването на данните по чл. 8 от НВСРДКСБТ, които са заявени с настоящото писмено уведомление/заявление, се дължи държавна такса в размер на 20 лева по т. 9, буква “в” на ТТСДКСБТ. 
     Текст от Наредбата и свързаната с него промяна, подлежаща на вписване:     Чл. 8 от НВСРДКСБТ (по партидата на СТ в Регистъра се вписва)
III. Същността на промяната (в резюме) и датата на настъпването й, е:
IV. Документите (заверени „Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя), доказващи промяната, които са приложени към настоящото Уведомление/Заявление, са:
ВАЖНО: 
         За обстоятелствата по раздели I. (фирмена регистрация) и II. (т.т. 1, 2, 3 и 4), маркирани в сиво на тази бланка-образец, при посочен ЕИК, не е необходимо заявителят да представя доказателствени документи. ДКСБТ служебно проверява данните чрез Търговския регистър (ТР) на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за ТР.
         За обстоятелствата по раздели I. (т.т. 2, 2.2 и 3) и II. (т.т. 6, 7 и 9), маркирани в жълто на тази бланка-образец, при посочване на съответните данни (на стр. 1), не е необходимо заявителят да представя доказателствени документи. ДКСБТ прави служебна проверка чрез Областните управи, ПБЗН или АГКК като вътрешноадминистративна услуга.
 г. за внесена държавна такса от 20 лева 
     по чл. Единствен, т. 9, буква “в” от ТТСДКСБТ.
Възможности на заявителя за получаване на документи от ДКСБТ:
(отбележете Вашето желание чрез натискане в едно от квадратчетата)
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)
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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