ПРОТОКОЛ № 15/08.05.2013 г.

1. Писма с Вх. № РД-09-0647/15.03.2013 г. и Вх. №РД-09-0881/10.04.2013 г. от „Рос”
ЕООД, гр. Хасково за вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на
гр. Хасково, бул. „Съединение” 36, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно
решение № 7/21.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти „Рос” ЕООД, с адрес на управление гр. Хасково, ул.
“Драгоман” № 5 извършващо дейността си на територията на на гр. Хасково, бул.
„Съединение” № 36, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

2. Писма с Вх. № РД-09-0648/15.03.2013 г. и Вх. №РД-09-0879/10.04.2013 г. от
"Елора-Латинка Ангелова" ЕТ, гр. Хасково за вписване на дейност като самостоятелен
обект на територията на гр. Хасково, бул. „Съединение” 36, в изпълнение на
предписания, дадени с Протоколно решение № 7/21.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра
на самостоятелните обекти ЕТ „Елора-Латинка Ангелова” с адрес на управление гр.
Хасково, ж.к. „Орфей”, бл. 36А, вх. A, ет. 1, ап. 1 извършващо дейността си на територията на
на гр. Хасково, бул. „Съединение” № 36.
Oткрива партида на ЕТ „Елора-Латинка Ангелова” в Регистъра на самостоятелните
обекти и вписва първоначално заявените данни.
Напомня на търговеца за задължението му по чл. 21в от ЗСБТ да уведомява Комисията
за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след
настъпването им чрез утвърдения за целта образец на Уведомление/Заявление.

3. Писма с Вх. № РД-09-0649/15.03.2013 г. и Вх. №РД-09-0880/10.04.2013 г. от "ТаняТила Тонева" ЕТ, гр. Хасково за вписване на дейност като самостоятелен обект на

територията на гр. Хасково, бул. „Съединение” 36, в изпълнение на предписания, дадени
с Протоколно решение № 7/21.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти ЕТ „Таня-Тила Тонева” с адрес на управление гр.
Хасково, ул. “Мадара” № 26-34, вх. А, ап. 21, извършващо дейността си на територията на гр.
Хасково, бул. „Съединение” № 36, Източна индустриална зона, до внасянето на дължимата
държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

4. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0688/20.03.2013 г. от ЕТ
“Драгомир Рачев-Вежен”, гр. Русе, с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Русе, ул. “Тулча”
№ 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти ЕТ “Драгомир Рачев -Вежен”, с адрес на управление:
гр. Русе, ул. “Видин” № 35, блок „Поп Андрей”, вх. А, ет. 5, извършващо дейността си на
адрес: гр. Русе, ул. “Тулча” № 1, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

5. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0691/21.03.2013 г. от
“Бонико 72” ЕООД, гр. Елин Пелин, с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Елин Пелин ,
местност “Калугерица”.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Бонико-72” ЕООД, с адрес на управление: гр.Елин
Пелин, ул. “Кирил и Методий” № 2, вх. В, ет. 1, ап. 1, извършващо дейността си на адрес: гр.
Елин Пелин , местност “Калугерица” , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.

На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

6. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0692/21.03.2013 г. от ЕТ
“Белия Лебед - Петя Петрова”, гр. Асеновград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ
за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Асеновград,
ул. “Тунджа” № 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти ЕТ “Белия Лебед - Петя Петрова”, с адрес на
управление: гр. Асеновград, ул. “Тунджа” № 1, извършващо дейността си на адрес: гр.
Асеновград, ул. “Тунджа” № 1, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

7. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0693/21.03.2013 г. от
"Валбе - С - Стаменов" ООД, гр. Ботевград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ботевград, ул.
“Акад. Ст. Романски” № 36.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Валбе - С - Стаменов” ООД, с адрес на управление:
гр. Ботевград, ул. “Севаст Огнян” № 6, извършващо дейността си на адрес: гр. Ботевград, ул.
“Акад. Ст. Романски” № 36, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

8. Писмо с Вх. № РД-09-0701/22.03.2013 г. от

„Д-Систем” ООД, гр. Ямбол за

вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ямбол ул.

„Ямболен” № 17, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение №
8/28.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра
на самостоятелните обекти „Д-Систем” ООД с адрес на управление гр. Ямбол ул. ”Граф
Игнатиев” бл. 56, вх. А, ап. 11, извършващо дейността си на територията на гр. Ямбол, ул.
“Ямболен” № 17.
Oткрива партида на "Д-Систем" ООД в Регистъра на самостоятелните обекти и вписва
първоначално заявените данни.
Напомня на търговеца за задължението му по чл. 21в от ЗСБТ да уведомява Комисията
за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след
настъпването им чрез утвърдения за целта образец на Уведомление/Заявление.

9. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0706/25.03.2013 г. от
“БББ-Дистрибуция и логистика” ЕООД, гр. Асеновград с приложени документи по чл.
21б от ЗСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр.
Асеновград, ул. “Околовръстен път”, ПИ № 00702.23.36.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “БББ-Дистрибуция и логистика” ЕООД, с адрес на
управление: гр.Асеновград , ул. “Цар Иван Асен II” № 55, извършващо дейността си на адрес:
гр.Асеновград, ул. “Околовръстен път” ПИ № 00702.23.36, до внасянето на дължимата
държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

10. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0707/25.03.2013 г. от
“Сириус” ООД, гр. Ботевград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване
на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ботевград, ул. “Хан Аспарух”
№ 2.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Сириус” ООД, с адрес на управление: гр. Ботевград,

ул. “Хан Аспарух” № 2, извършващо дейността си на адрес: гр. Ботевград, ул. “Хан Аспарух”
№ 2, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

11. Писмо с Вх. № РД-09-0711/25.03.2013 г. от „Рожен - 1” ООД, гр. Пловдив за
вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Пазарджик,
ул.”Заводска” № 1, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение №
5/07.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Рожен - 1” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив
ул. „Полет” № 84, извършващо дейността си на територията на гр. Пазарджик, ул. ”Заводска”
№ 1, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

12. Писмо с Вх. № РД-09-0712/25.03.2013 г. от „Рожен - 1” ООД, гр. Пловдив за
вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Бургас, УПИ 5, кв.6
– ПЗ - Север, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение № 5/07.02.2013
г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Рожен - 1” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив
ул. „Полет” № 84, извършващо дейността си на територията на гр. Бургас, УПИ 5, кв.6 – ПЗ Север, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

13. Писмо с Вх. № РД-09-0713/25.03.2013 г. от „Рожен - 1” ООД, гр. Пловдив за
вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Хасково, бул.
„Съединение” № 62, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение №
5/07.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Рожен - 1” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив
ул. „Полет” № 84, извършващо дейността си на територията на гр. Хасково, бул. „Съединение”
№ 62, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

14. Писмо с Вх. № РД-09-0714/25.03.2013 г. от „Рожен - 1” ООД, гр. Пловдив за
вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Кърджали, ул.
”Капитан Петко Войвода” № 51, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно
решение № 5/07.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Рожен - 1” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив
ул. „Полет” № 84, извършващо дейността си на територията на гр. Кърджали, ул. ”Капитан
Петко Войвода” № 51, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

15. Писмо с Вх. № РД-09-0716/25.03.2013 г. от „Рожен - 1” ООД, гр. Пловдив за
вписване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Смолян, ул.
”Тракия” № 1, в изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение №
5/07.02.2013 г. на Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Рожен - 1” ООД, с адрес на управление гр. Пловдив

ул. „Полет” № 84, извършващо дейността си на територията на гр. Смолян, ул. ”Тракия” № 1,
до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

16. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0717/25.03.2013 г. от
“Мариус груп” ЕООД, гр. Ботевград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ботевград, ул.
“Хан Аспарух ” № 2.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Мариус груп” ЕООД, с адрес на управление: гр.
Ботевград, ул. “Акад. Ст. Романски” № 32, вх. Г, извършващо дейността си на адрес: гр.
Ботевград , ул. “Хан Аспарух” № 2, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

17. Уведомление/Заявление с Вх. № РД-09-0727/26.03.2013 г. от “Фамилекс комерс”
ООД, гр. Асеновград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Асеновград, ул. “Васил
Петлешков” № 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Фамилекс комерс” ООД, с адрес на управление: гр.
Асеновград, ул. „Васил Петлешков” № 1, извършващо дейността си на адрес: гр. Асеновград,
ул. „Васил Петлешков” № 1 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

18. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-755/29.03.2013 г. от
“Булкарто” ЕООД, гр. Габрово с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Габрово, ул.
“Индустриална” № 18.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Булкарто” ЕООД, с адрес на управление: гр.
Габрово, ул. “Индустриална” № 18, извършващо дейността си на адрес: гр. Габрово, ул.
“Индустриална” № 18 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

19. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-758/29.03.2013 г. от
“Булкарто” ЕООД, гр. Габрово с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. София,

ул.

“Филип Кутев” № 137.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Булкарто” ЕООД, с адрес на управление: гр.
Габрово, ул. “Индустриална” № 18, извършващо дейността си на адрес: гр. София, ул. “Филип
Кутев” № 137 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

20. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0762/29.03.2013 г. от
“Провик” ООД, гр. Габрово с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Габрово, СИЗ, ул.
„Индустриална”.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Провик” ООД, с адрес на управление: гр. Габрово,

ул. „Видима” № 29 извършващо дейността си на адрес: гр. Габрово, СИЗ, ул. „Индустриална”,
до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

21. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0764/01.04.2013 г., от ЕТ
“Мак-2000-Георги Гергишанов”, гр. Aсеновград с приложени документи по чл. 21б от
ЗСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр.
Aсеновград, ул. „Катунско шосе” № 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти ЕТ “Мак-2000-Георги Гергишанов”, с адрес на
управление: гр. Aсеновград, ул. „Ген. Колев” № 13, извършващо дейността си на адрес: гр.
Aсеновград, ул. „Катунско шосе” № 1, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

22. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0765/01.04.2013 г. от
“Сириус-Сотис” ООД, гр. Асеновград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Асеновград, ул.
„Захари Стоянов” № 65.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Сириус-Сотис” ООД, с адрес на управление: гр.
Асеновград, ул. “Захари Стоянов” № 65, извършващо дейността си на адрес: гр. Асеновград,
ул. “Захари Стоянов” № 65 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

23. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0766/ 01.04.2013 г. от
“Загора Фаворит” ООД, гр. Нова Загора с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Нова Загора, ул.
„Хан Крум” № 2
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Загора Фаворит” ООД, с адрес на управление: гр.
Нова Загора, ул. “Хан Крум” № 2, извършващо дейността си на адрес: гр. Нова Загора, ул. “Хан
Крум” № 2 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

24. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-0769/01.04.2013 г. и
комплект документи с Вх. № РД-09-0770/01.04.2013 г. от ЕТ “Гесик-Георги Георгиев”, гр.
Ботевград с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на дейност като
самостоятелен обект на територията на гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител” № 37.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра
на самостоятелните обекти ЕТ “Гесик-Георги Георгиев”, с адрес на управление: гр.
Ботевград, ул. “Цар Освободител” № 37, извършващ дейността си на адрес: гр. Ботевград, ул.
“Цар Освободител” № 37.
Oткрива партида на ЕТ “Гесик-Георги Георгиев” в Регистъра на самостоятелните обекти
и вписва първоначално заявените данни.
25. Писмо с Вх. № РД-09-0565/04.03.2013 г. от “Винари трейд” ООД, гр. Велико
Търново с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на дейност като
самостоятелен обект на територията на гр. Велико Търново, ул. „Рада Войвода” № 1, в
изпълнение на предписания, дадени с Протоколно решение № 4/30.01.2013 г. на
Комисията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти "Винари Трейд" ООД, с адрес на управление гр.
Велико Търново, кв. “Чолаковци”, ул. “Рада Войвода” № 1, извършващо дейността си на
територията на гр. Велико Търново, кв. “Чолаковци”, ул. “Рада Войвода” № 1 , до внасянето
на дължимата държавна такса от 50 лв.

На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

26. Уведомление/Заявление с Вх. № РД-09-0734/26.03.2013 г. и документ с Вх. № РД09-0897/11.04.2013 г. от “Минерал - 2010” ЕООД, гр. Асеновград с приложени документи
по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията
на гр. Асеновград, ул. “Васил Петлешков” № 11.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Минерал - 2010” ЕООД, с адрес на управление: гр.
Асеновград, ул. "Цар Симеон" № 9, ет. 3, извършващо дейността си на адрес: гр. Асеновград,
ул. „Васил Петлешков” № 11, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

27. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-745/27.03.2013 г. от
Кооперация “Районен Кооперативен Съюз”, гр. Русе с приложени документи по чл. 21б от
ЗСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Русе, ул.
“Акад. Михаил Арнаудов” № 3.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти Кооперация “Районен Кооперативен Съюз”, гр.
Русе, с адрес на управление: гр. Русе, ул. “Хан Кубрат” № 1, извършващо дейността си на
адрес: гр. Русе, ул. “Академик Михаил Арнаудов” № 3, до внасянето на дължимата
държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

28. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-746/27.03.2013 г. от
“ИВПО 93” ЕООД, гр. Самоков с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Самоков, ул.
“Македония” № 78.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “ИВПО 93” ЕООД, с адрес на управление: гр.
Самоков, ул. “Македония” № 78, извършващо дейността си на адрес: гр. Самоков, ул.
“Македония” № 78, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

29. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-754/29.03.2013 г. от “Миг
- Дим” ООД, гр. Ловеч с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ловеч, ул. “Княз Имеритински”
№ 17.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Миг - Дим” ООД, с адрес на управление: гр. Ловеч,
ул. “Княз Имеритински” № 17, извършващо дейността си на адрес: гр. Ловеч, ул. “Княз
Имеритински” № 17, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

30. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-760/29.03.2013 г. от
“Kаради” ООД, гр. Ловеч с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Ловеч, ул. “Скобелевско шосе”
№ 9.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Каради” ООД, с адрес на управление: гр. Ловеч, ул.
“Скобелевско шосе” № 9, извършващо дейността си на адрес: гр. Ловеч, ул. “Скобелевско
шосе” № 9, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.

На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

31. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-761/29.03.2013 г. от
“Осана 96” ООД, гр. Стара Загора с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Стара Загора, кв.
“Индустриален”, ул. “Воевода Стойно Черногорски”.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Осана 96” ООД, с адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. “Свети Княз Борис” № 155, вх. А, ет. 6, ап. 16, извършващо дейността си на адрес:
гр. Стара Загора, кв. “Индустриален”, ул. “Воевода Стойно Черногорски”, до внасянето на
дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

32. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-782/01.04.2013 г. от ЕТ
„Слави Данев”, гр. Нова Загора с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Нова Загора, ул.
„Хан Крум”№ 2.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти ЕТ „Слави Данев”, с адрес на управление: гр. Нова
Загора, ул. „Райна Княгиня” № 8, извършващо дейността си на адрес гр. Нова Загора, ул. „Хан
Крум” № 2, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

33. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-813/02.04.2013 г. от
“ВаБелл” ЕООД, гр. Троян с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Троян, ул. “Долно Ливаде” № 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “ВаБелл” ЕООД, с адрес на управление: с. Черни
Осъм, ул. “Стара планина” № 123, извършващо дейността си на адрес: гр.Троян, ул. “Долно
Ливаде” № 1, до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

34. Уведомление/Заявление с Вх. № РД-09-829/04.04.2013 г. от “Алпина” ЕООД, гр.
София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на дейност като
самостоятелен обект на територията на гр. София, бул. “Никола Петков” № 55 А.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Алпина” ЕООД, с адрес на управление: гр. София,
бул. “Никола Петков” № 55 А, извършващо дейността си на адрес: гр. София, бул. “Никола
Петков ” № 55 А , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

35. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-832/04.04.2013 г. от
“Национални Дистрибутори” ЕООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от
ЗСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Русе, ул.
“Тулча” № 15.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ отлага вписването
в Регистъра на самостоятелните обекти “Национални Дистрибутори” ЕООД, с адрес на
управление: гр. София, ул. “Никола Мушанов” № 29-31, извършващо дейността си на адрес: гр.
Русе, ул. “Тулча” № 15 , до внасянето на дължимата държавна такса от 50 лв.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100

1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

36. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-837/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. София ул.
„Георги Караславов” № 7.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД с адрес на управление: гр.
София, ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. София, ул.
„Георги Караславов” № 7.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено заверено от дружеството копие от Нотариален акт № 140/2002 г.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

37. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-838/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Хасково, Западна
индустриална зона-Болярско шосе.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Хасково,
Западна индустриална зона, ул. „Болярско шосе”.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:

Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията от Общината или от РДНСК.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

38. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-839/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Русе, бул.
„Христо Ботев” № 1.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Русе, бул.
„Христо Ботев” № 1.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията от Общината или от РДНСК.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

39. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-840/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Бургас, бул.
„Янко Комитов” № 20.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Бургас, бул.
„Янко Комитов” № 20.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията от Общината или от РДНСК.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

40. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-841/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Благоевград, кв.
„Грамада”, Шосе 13.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Благоевград, кв.
„Грамада”, Шосе № 13.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
Закона за устройство на територията от Общината или от РДНСК.

На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

41. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-842/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Варна, ПЗ
Планова, бул. “3-ти март”, Кооптърговия.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Варна, ПЗ
Планова, бул. “3-ти март”, Кооптърговия.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
ЗУТ.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

42. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-843/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за

извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Пловдив, бул.
„Мария Луиза” № 72.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Пловдив, бул.
„Мария Луиза” № 72.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
ЗУТ.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

43. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-844/04.04.2013 г. от
„Аксон България” ООД, гр. София с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за
извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Плевен, Западна
индустриална зона, УПИ XLІ (41), кв. 608.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Аксон България” ООД, с адрес на управление: гр.
София ул. „Георги Караславов” № 14А, извършващо дейността си на адрес: гр. Плевен,
Западна индустриална зона, УПИ XLІ (41), кв. 608.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
ЗУТ.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото

съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

44. Уведомление/Заявление (първоначално) с Вх. № РД-09-845/05.04.2013 г. от
„Сити ком” ЕООД, гр. Русе с приложени документи по чл. 21б от ЗСБТ за извършване на
дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Русе, ул. „Тулча” № 13.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ не вписва в
Регистъра на самостоятелните обекти „Сити ком” ЕООД, с адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Тулча” № 6, блок “Добруджа”, вх. Д, ет. 6, извършващо дейността си на адрес: гр. Русе ул.
„Тулча” № 13.
При подаване на ново уведомление по реда на чл. 21б от ЗСБТ, следва да бъдат
отстранени следните констатирани непълноти:
Да бъде представено нотариално заверено или заверено от органа по издаването му
копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на
ЗУТ.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 10 от ТТСДКСБТ,
ДКСБТ указва да се внесе държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лв. за настоящото
съобщение за непълноти в подаденото уведомление по банкова сметка IBAN BG33 BNBG 9661
3100 1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD.
На основание чл. 10, ал. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. Единствен, т. 17 (нова – ДВ, бр. 40 от
30.04.2013 г.) от ТТСДКСБТ, следва да се внесе по банкова сметка BG33 BNBG 9661 3100
1760 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. за вписване на
самостоятелния обект в Регистъра при ДКСБТ.

45 …
46. Доклад за вида и периодичността на информацията, която организаторът на
стоковото тържище и на пазара на производителите е длъжен да предоставя на
Комисията по чл. 60, ал. 5 от ЗСБТ.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ във връзка с чл. 60, ал. 5 от Закона, ДКСБТ
одобрява изменения, свързани с вида на информацията, постъпваща в Комисията от страна на
стоковите тържища и пазарите на производителите, както следва:
1. Относно вида на информацията:
- Информационният фиш запазва същата класификация на стоковите групи.
- Към позициите в стоковата група на “Месо, месни изделия и риба” се добавят стоките
“Пилешки бут цял” и “Пилешки гърди”.
2. Относно начина на въвеждане и подаване на информацията:
- Обработването и предаването на информацията за цените от стоковите тържища и от
пазарите на производителите продължава да се осъществява чрез WEB-базирано на страницата
на Комисията приложение.
3. Относно периодичността на информацията:
- Информацията да се подава от стоковите тържища и пазарите на производителите
ежедневно.
Събирането и подаването на информация за продажбите на стоковите тържища и
пазарите на производителите, съгласно новия Информационен фиш, следва да започне от 1
юни 2013 г.
При възникване на проблеми при подаване на ежедневната информация от обективен
или субективен характер, следва Комисията да бъде уведомена в срок от два дни.

47. Разни
Утвърждаване на отговори по запитвания за самостоятелни обекти от:
-

“Аксон България” ООД, гр. София с Вх. № РД-09-0953/19.04.2013 г.

