РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕIЩИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Ф-ВП-ДАМТН-08.05-01
Прнложе1111е tc'ыf т. 9

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. J 8а, ал. 1 О от АПК
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„ДИК-ИНЖЕНЕРИНГ-ЗОГРАФСКИ И СИЕ" СД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН НАДЕЖДА
Ж.К. ТРИЪГЪЛНИКА-НАДЕЖДА УЛ. ПАНЕГ А №23
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Па основание чл. 18а, ал. 1О от Адмmrистративнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви
съобщавам, че е издадено Уведомление с изх. № 83-ОО-14864/16.12.2019 г. от Главния
директор на Главна дирекция ,.Инспекция за държавен техниqески надзор'' (ГД ИДТН)
при Държавната агенция за метролоrичен и тех.нически надзор (ДАМТН) за заночване на
производство по заличаване на „ДИК-ИНЖЕНЕРИНГ - ЗОГРАФСКИ И СИЕ 1 СД от
perncThpa на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонmране и
преустройване яа съоръжения с повишена опасност - мостови и козлови кранове,
електрически телфери и релсови пътища към тях, стрелоои кранове, монтирани на
автомобили или на са.,юходни или несамоходни шасита, и строителни товаро-пътнически
подсмшщи. Дружеството е вписано в публичния регистър на Държавната агенция за
метролоrичен и технически надзор (ДАМТН), на основаняе чл. 36, ал. 1 от Закона за
техfrическите изисквания към продуктите (ЗТИП).Уведомлението с изпратено на адреса
на дружестnото, предоставен в Търговския регистър с писма, с изх. N� 83-0014864/l 6.l 2.20 l 9 r.,, № 83-ОО-14864-(1)/13.012020 г., изх. № 83-00-14864-(2)/30.0J .2020 r.
, изх.. № 83�00-14864-(3)/10.02.2020 r., изх. . № 83-00-14864-(3)/10.02.2020 г., изх .. № 83ОО-14864-(5)/09.06.2020 r., изх. № 83-00-14864-(6)/16.07.2020 r., № 83-00-14864(7)/J 3.08.2020 r., същото не получено, като nратката е върната в цялост, при вся-ко едно
изпращане.
Направен с ошп за изпращане па Уведомлението на посочената в Търгове.ки
регистър електронна поща diksofia@abv.bg, но същата не е активна към момента 1:ш
изпращането. Направен е неуспешен опит и за уRедомя.ваве на дружеството за·
започналото щюизяодство на посочения в Търговски реrиС'пр телефонен номер
0887889237.
Уведомлението се счита за връчено с изтича.нето на 7 дни от поставянето на това
съобщение на таблото за обявлею1Я и на иuтсрнет страницата на ДАМТН www.damtn.govemшent.bg. Производството ще приключи със Заповед на Председателя па
ДЛМТН 1ши оправомощено от него длъжностно mще от ГД ИДТН, която ще бъде
издадена
в 14 - дненен срок от връчването на настоящото съобщение.
·
Можете да получите Уведомление с изх. No 83-ОО-14864/16.12.2019 г.на ДАМТН
след удостоверяване на самол��� си и/или представяне на доказателства за
упълномощаване на ад�сс: гр(��Ч�. М.Димитров'· № 52А.
С уважсuнс'
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Адрес на управлен11е: Софю1 1797, бул. ··r.М.Димич,ов'' No 52А
тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592}�86 17 07
E-mail: damtn@damtn.govem111en1.bg
Web: \VW\lr .damtn.govemeot.bg
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