Списък на основните категории информация, подлежащи на публикуване по
чл. 15, ал.1 от ЗДОИ за 2018 г.
1. Информация с описание на дейността на ДКСБТ и структурата на
администрацията.
2. Информация за ръководството на Комисията.
3. Новини и събития, свързани с дейността на ДКСБТ.
4. Информация за административните услуги, предоставяни от ДКСБТ.
5. Указания

за приемане и издаване на електронни документи, подписани с

универсален електронен подпис в Държавна комисия по стоковите борси и
тържищата.
6. Отчети за дейността на ДКСБТ и бюлетини за цените на едро на хранителните
продукти.
7. Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 – част I – имущество и част II - интереси от
ЗПКОНПИ – встъпителни.
8. Харта на клиента.
9. Вътрешни правила на ДКСБТ за предоставяне на право на достъп до
обществена информация и правила за обслужване на гражданите на принципа
„Едно гише“.
10. Информация за стокви борси: Издаване на лиценз за извършване на дейност
като стокова борса. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса.
Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали
обстоятелства за стокова борса и член на стокова борса. Правила за прилагане на
чл.24 от Закона за стоковите борси и тържищата. Прекратяване извършването на
дейност като стокова борса. Предоставяне препис от регистрите на ДКСБТ.
Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията.
Оферти на стоковите борси. Връзки с чуждестранни стокови борси.
11. Информация за стокови тържища: Издаване на удостоверение за регистрация
на стоково тържище. Издаване на удостоверение за регистрация на пазарите на
производителите. Примерен Правилник за организацията, дейността и охраната
на стоково тържище. Примерен Правилник за организацията, дейността и
охраната на пазар на производителите. Извършване на регистрация на

самостоятелен обект. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване
на нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите.
Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни
стоки. Предоставяне препис от регистрите на ДКСБТ. Издаване на дубликат или
удостоверение с актуални данни по регистрацията. Допълнителни данни във
връзка с дейността на пазарите на едро в България.
12. Заявления (формуляри).
13. Регистри на ДКСБТ.
14. Карти на стокови борси, стокови тържища, пазари на производителите и
самостоятелните обекти в България.
15. Информация за заседания на Комисията.
16. Публикувани съобщения до длъжника за служебно връчване на покана за
доброволно изпълнение, чрез прилагането им към преписката в случаите, в които
длъжникът не е обявил пред ДКСБТ данъчния си адрес; длъжникът (неговият
представител или пълномощник) не могат да бъдат намерени на данъчния адрес.
17. Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ.
18. Нормативни документи.
19. Борба с корупцията.
20. Информация за Отчетите за изпълнение на програмния бюджет.
21. Информация за контрол на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на
производителите и самостоятелните обекти.
22. Информация за цени и анализи.
23.

Информация

за

профил

на

купувача,

комплексно

административно

обслужване.
24. Отчет за касовото изпълнение на бюджета (месечен) и начини на плащане на
дължими суми към ДКСБТ.
25. Обявления за конкурси за държавни служители и за мобилност.
Публикуваната информация е във формат: HTML, PDF, MS Word.

