
Образец П-СБ на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 44 / 24.10.2018 г. на Комисията

Стр. 1 от 2URI 1277

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
и 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

От:  ЕИК
(наименование на търговец – член на стокова борса, ЕИК)

БОРСОВ ЧЛЕН на:
(наименование на съответната стокова борса)

Относно: Съобщаване за сключени/прекратени договори с брокери по реда на чл. 42 на ЗСБТ и заявяване на 
вписване на настъпили промени във вписаните данни по партидата ми на борсов член към основната партида на 
стоковата борса във водените от ДКСБТ регистри, по реда на чл. 10 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3 относно данните по ал. 2 
на същия член на НВСРДКСБТ за борсовия член и/или сключени/прекратени от него договори с брокери /
акредитации/ (*) 
   
 1. В изпълнение на задължението си по чл.  42 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 на същия член на 
НВСРДКСБТ, с настоящото Уведомление Ви съобщавам за сключен/прекратен договор с брокер –  

[ИА]  - извършена акредитация [ПА] – прекратена акредитация

На:
(трите имена на брокера)

с № по Регистъра за извършени регистрации за брокерска дейност ББР:

считано от:

и писмено ЗАЯВЯВАМ вписване на това обстоятелство в съответния регистър.

2. В изпълнение на задължението си по чл. 10 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 на същия член на 
НВСРДКСБТ, с настоящото писмено ЗАЯВЯВАМ вписване на промяна във вписаните данни по партидата ми на 
борсов член към основната партида на стоковата борса, съответно за:

По партида на БОРСОВ ЧЛЕН:

към Основна партида на стокова борса:
(наименования на борсовия член и на стоковата борса)

БИЛО СТАВА

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕДАЛИЩЕ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

БУЛСТАТ  /ЕИК/

Актуално състояние

Органи на управление



Образец П-СБ на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 44 / 24.10.2018 г. на Комисията

Стр. 2 от 2URI 1277

Трите имена и ЕГН на лицата 
управляващи/представляващи 

Начин на представляване 

3. Номер и дата на платежен документ за внесена държавна такса от 20 лева по ТТСДКСБТ
№:  Дата:

Приложения: документи (заверени „Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя) за доказване на обстоятелствата по 
т.т. 1, 2 и 3 на настоящото Уведомление.

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 04.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
 (*) Известно ми е че: 
 - Данните по т.т. 1 и 2 могат да се съобщават и/или заявяват за вписване в ДКСБТ поотделно или 
заедно при спазване на нормативно определените срокове, неизпълнението на което подлежи на санкция 
относно съобщаването и не води до правна последица относно заявяването на вписването за съответното 
лице. 

- Задължени да съобщават и/или заявяват вписване на данните по т.т. 1 и 2 са членовете на 
съответната стокова борса относно промяна на вече вписани за тях данни в регистрите водени от ДКСБТ 
по откритата партида на борсовия член на съответната стокова борса  

- Съобщаването на ДКСБТ на обстоятелството по т. 1 се извършва в 7 -дневен срок от 
настъпването му след незабавното му съобщаване на стоковата борса, а заявяването на вписването в 14 
- дневен срок от настъпването му. 

- Заявяването в ДКСБТ на вписването на обстоятелството/та по т. 2 се извършва в 14  - дневен срок 
от настъпването му. 

- За извършване на вписването на данните по т.т. 1 и 2, които са заявени с писменото заявление на 
задълженото лице, се дължи държавна такса в размер на 20 лева по т. 9,  буква “б” на ТТСДКСБТ.

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


Образец П-СБ на ДКСБТ, одобрен с Протоколно решение № 44 / 24.10.2018 г. на Комисията
Стр.  от 
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ по
СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
към МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
гр. СОФИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕиЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
(наименование на търговец – член на стокова борса, ЕИК)
(наименование на съответната стокова борса)
Относно: Съобщаване за сключени/прекратени договори с брокери по реда на чл. 42 на ЗСБТ и заявяване на вписване на настъпили промени във вписаните данни по партидата ми на борсов член към основната партида на стоковата борса във водените от ДКСБТ регистри, по реда на чл. 10 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3 относно данните по ал. 2 на същия член на НВСРДКСБТ за борсовия член и/или сключени/прекратени от него договори с брокери /акредитации/ (*)
                   1. В изпълнение на задължението си по чл.  42 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 на същия член на НВСРДКСБТ, с настоящото Уведомление Ви съобщавам за сключен/прекратен договор с брокер –  
(трите имена на брокера)
и писмено ЗАЯВЯВАМ вписване на това обстоятелство в съответния регистър.
2. В изпълнение на задължението си по чл. 10 на ЗСБТ и чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 на същия член на НВСРДКСБТ, с настоящото писмено ЗАЯВЯВАМ вписване на промяна във вписаните данни по партидата ми на борсов член към основната партида на стоковата борса, съответно за:
(наименования на борсовия член и на стоковата борса)
БИЛО
СТАВА
НАИМЕНОВАНИЕ
СЕДАЛИЩЕ
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
БУЛСТАТ  /ЕИК/
Актуално състояние
Органи на управление
Трите имена и ЕГН на лицата управляващи/представляващи	
Начин на представляване	
3. Номер и дата на платежен документ за внесена държавна такса от 20 лева по ТТСДКСБТ
Приложения: документи (заверени „Вярно с оригинала“ с подпис от заявителя) за доказване на обстоятелствата по т.т. 1, 2 и 3 на настоящото Уведомление.
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)
         (*) Известно ми е че:
         - Данните по т.т. 1 и 2 могат да се съобщават и/или заявяват за вписване в ДКСБТ поотделно или заедно при спазване на нормативно определените срокове, неизпълнението на което подлежи на санкция относно съобщаването и не води до правна последица относно заявяването на вписването за съответното лице.
- Задължени да съобщават и/или заявяват вписване на данните по т.т. 1 и 2 са членовете на съответната стокова борса относно промяна на вече вписани за тях данни в регистрите водени от ДКСБТ по откритата партида на борсовия член на съответната стокова борса 
- Съобщаването на ДКСБТ на обстоятелството по т. 1 се извършва в 7 -дневен срок от настъпването му след незабавното му съобщаване на стоковата борса, а заявяването на вписването в 14  - дневен срок от настъпването му.
- Заявяването в ДКСБТ на вписването на обстоятелството/та по т. 2 се извършва в 14  - дневен срок от настъпването му.
- За извършване на вписването на данните по т.т. 1 и 2, които са заявени с писменото заявление на задълженото лице, се дължи държавна такса в размер на 20 лева по т. 9,  буква “б” на ТТСДКСБТ.
Банкова сметка на ДКСБТ  - IBAN: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01
Код на БНБ  - BIC: BNBG BGSD
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