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Стр. 1 от 2URI 1277

Изх. №  / 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за стокова борса 

с приложени документи по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗСБТ

От:  ЕИК

Адрес на стоковата борса:

Адрес за кореспонденция:

тел./факс: , e-mail:

Лице за кореспонденция / Представляващ заявителя:

 Уважаема Комисия, 
 
 Желаем да бъде издаден лиценз за извършване на дейност като стокова борса на адрес: 

целта прилагаме следните документи*:

1. Данни за структурата на капитала съгласно изискванията на чл. 24 от ЗСБТ.

Декларации от акционерите на стоковата борса, че не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 5 
процента от нейните акции, освен с разрешение на комисията.

2. Проект на борсов правилник.

3. Данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса.

4. Устройствен правилник на борсовия арбитраж.

5. Документ, удостоверяващ внесен капитал в размер най-малко 250 хил. лв. съгласно изискването на чл. 23 от 
ЗСБТ. Най-малко 25 на сто от капитала на стоковата борса трябва да се внесе при подаване на заявлението за 
издаване на лиценз, а останалата част – при получаване на лиценза. Комисията изисква служебно данни за 
внесения капитал.

6. Други документи (ако има такива) :

1.

2.

3.

(Представените документи се отбелязват) 
  
 * Копията от представяните документи следва да са с обикновена заверка: 
„Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя. 

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)
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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: Управител (Изп. директор или друг представляващ):

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 27.10.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

 Забележка: 
 Банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса (5 000 лв.), съгласно Tарифата за таксите, 
събирани от Комисията, се представя едва след като са изпълнени изискванията за извършване на регистрация по 
чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗСБТ и след приключване (без забележки) на проверката на място, т.е. непосредствено преди 
издаването на лиценз. Таксата в размер на 5 000 лв. съгласно Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия 
по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), се внася по банкова сметка: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01, BIC на БНБ: 
BNBG BGSD, с титуляр „Държавна комисия по стоковите борси и тържищата“.


Образец СБ-Л на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 41/21.10.2021г., т. 1 на Комисията
Стр.  от 
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ по
СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
към МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
гр. СОФИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕза стокова борсас приложени документи по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗСБТ
         Уважаема Комисия,         Желаем да бъде издаден лиценз за извършване на дейност като стокова борса на адрес: 
целта прилагаме следните документи*:
(Представените документи се отбелязват)
 
 * Копията от представяните документи следва да са с обикновена заверка:„Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя. 
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)
         Забележка:         Банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса (5 000 лв.), съгласно Tарифата за таксите, събирани от Комисията, се представя едва след като са изпълнени изискванията за извършване на регистрация по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗСБТ и след приключване (без забележки) на проверката на място, т.е. непосредствено преди издаването на лиценз. Таксата в размер на 5 000 лв. съгласно Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), се внася по банкова сметка: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBG BGSD, с титуляр „Държавна комисия по стоковите борси и тържищата“.
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