
Образец, одобрен с Протоколно решение № 41/21.10.2021г., т 1 на Комисията

Стр. 1 от 2URI 1033

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки

От:  с ЕИК
  (точно наименование на ЮЛ/ЕТ)

Адрес за кореспонденция:

тел: , e-mail:

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 Заявявам искане на за: 
 (Моля, отбележете, заявената от Вас административна услуга)

1. Изготвяне на таблична справка по заявка 

а) месечна справка за една стокова група от Информационния фиш 

б) месечна справка за всички стоки от Информационния фиш

в) справка по региони 

2. Абонаментна такса за достъп до целия масив от ценова информация от интернет страницата на ДКСБТ в 
зависимост от заявените срокове:

а) за 1 месец 

а) за 3 месеца 

в) за 6 месеца 

г) за 12 месеца 

 Забележка: За посочената административна услуга „Изготвяне на справка с информация за цените на 
едро на основни хранителни стоки“, извършвана от ДКСБТ,  се събират държавни такси по Тарифа  за таксите, 
събирани от ДКСБТ от всички лица с изключение на органите на държавната и местната власт. 

ДАННИ ЗА ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ 
Име на получателя:  ДКСБТ,  IBAN: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01 BIC на БНБ: BNBGBGSD 
E-mail: office@dksbt.bg   
  
Бих искал да получа фактурата за направеното плащане по банков път на ел. поща:  

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)



Образец, одобрен с Протоколно решение № 41/21.10.2021г., т 1 на Комисията

Стр. 2 от 2URI 1033

Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване (ССЕВ)

Дата:
Заявител : 

Подписва се от законния представител на ЮЛ/ЕТ 
или упълномощен от него представител 

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)
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