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УВА)!САЕ�1И ГОСПОДИН ШАЕI', 

На основание ч11. I Sa, ari. 1 О във uръзка с чл. 61. nл. 1 от Адмннистратнв11оnроцесуалшrя 
кодекс (AI IK) Вн у»едомявам, че е щдаден шrднз1U1уале11 адмт111стра 1·ивеt1 a.r-., - Залоuе,t1 № СП 

- 18/07.07.20.22 r. на основан11,: 'ln,30:i, а11. 2 от ЗаконQ за тсю111•1сските н:знскмн!V! к:ьм проду1mпе,
за забрюrа на рЗЗnрОС'rране11нсто н изтегляне от rтюара на следния npoдy�-r:

• Ло11с11 за ръ11е - в ос1юве•1 с11н unят. с картинки rщ коли " с надn11с: LJGHТNING 
MCQVEEN ТЕАМ 95. \lарк:1: върху r1роду""Та II върху опаковката не са rroco•rerш, \IOДc.<r: �ърху

прод) ктn II върху онаковката не с посочен. Опаковка - []розрачся нnй1юноо пл11к, аърху който 

трайно с залепен CTlll(Op, с,,държ�щ: зз деца между 3-6 ron .. EN I З 138·1 :2008, инс-трукция за 

употреба на бълrарс,щ оонк. Баркод: 6915574400405, rтроизводнrел: ИНГЕКС - Кl!тай. ripo!i�xoд: 

Китай, вноснтс;r: .,КОМСЕД" АД. rp. София, ул . .,Тодор Каблешков'· No 76. D оrшкоsкаrа с

поставен картонен лнст с юrrостраrrия ua •1ереена ко:ш от детското 011имащ101шо ф11,1мчс „СА RS„ 
�, с-ьдърж:�щ: XL-0065. баркод: 6915574400405 11 nроюход Китай. Обяsеыа 11е11а; 2,00 nв. Брой 
продукпr в тьрrоuскюrr обект - 4 броя. 

J.-Ьдадеrrата Заnовел№ CJ J-18/07.07.2022 г. Ви е из11рзте11д по 1ющата на посочения по-горе 

адрес. 1 lощенска·1-а пратка с върната обратно с отме11«1.,смс1tен мре.с·'. 
Не може да се 11риложн хипо,езата 1ш чл.18а, ал.4, т.1-4, rъй като не р,1Зполагаме н не н11 е 

nредостзвеrrа такзuэ ннформац11я. 
Хнлотезап1 на •111. 18n, IIJt. 7 от ЛfJ 1< 11с може да бъде rrрнложенn, 1-ьй като ие разполага�,е с 

тсл�фонен номер, за осъществяване на ко11гакт с юрнл11ческото л;щс. 

С ошsсЩUtт.: по-горе дене, вия се из•1ерп8ат прмнитс способи за увсдомявз11е на ;нrцето, 
посочени 6 чл. 18а. ал. 1-9 от А ПJ<. 

Съобщс1тето (:1) сч111'а за вр1,че110 с н:rrнчщiето на 7 дн11 01 поставянето 1ra това съобщение 

на таблото за обя0;rеш1я н нu �111тер•1ет стран1щатз на ДЛМТ! сl -,v,v,v.damtn.ggven,rnent.bg. 

Адр,:с 11з уr1равленйе: София 1797, буп. "Г М. Днщrrров" N• 52А 
Деловодстnс,-1·сл· (+3592)980 63 17 факс: (+3592) 986 17 07

R-mail: dmn111@domt11.govemmcnc.bg 
Wel)' \V\V"-'.rl:)111t11 н.nvemmenLhP 



Може ДU rl0.1)'ЧIГfC IЩ.'11181tД)'n.:IHIIЯ a.'\\IIIНJl<.-тp3Тll8CH :!КГ JfillOBC,! )ij СП 18(07.07.2022 1, 

след удостоuеряuане 11а ca\t0J111•111oc1111 сн 11111.111 прсдсr.�вяне 11а доказаrо:nства за) П'Ы1110,1ощаване 

11а адрес: 1р. Соф11я. у11. ,,Jlьчезар Стт111чеn'" N� 13, е,·. 4, сгuя 46. 
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