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На основание чл. 18а. ал. 10, вр. чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

Ви уведомявам, че е издаден индивидуален административен акт- Заповед № СП-71/29.12.2020г. на 

основание чл. 30, ал. 2 от Закон за техническите изисквания към продуктите, който Ви е изпратен по 

пощата. 

Пощенските пратки са върнати в цялост, със забележка „Непълен адрес", ,,Пратката не е 

потърсена от получателя" и „Непознат на адреса". 

Не може да се приложи хипотезата на чл. 18а, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, тъй като не 

разполагаме и не ни е предоставена такава информация. 

Хипотезата на чл. 18а, ал. 7 от АПК не може да бъде приложена, тъй като не разполагаме с 

телефонен номер. за осъществя_ване на контакт с юридическото лице. 

С описаните по-горе действия се изчерпват правните способи за уведомяване на лицето, 

посочени в чл. 18а, ал. ] -9 от АПК. 

Съобщението се счита за връчено с изтичането на 7 дии от поставянето на това съобщение на 

таблото за обя_вления и 'На интернет страницата на ДАМТН - www.damtn.govemment.bg. 

Можете да получите индивидуалния административен акт - Заповед № СП-71/29.12.2020г., 

след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на 

адрес: 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция 11Надзор на 

пазара", Оrдел ,.Контролно методичен", 1797 гр. София, ул. ,,Лъчезар Станчев" № 13, ет. 4, стая № 

42, от държавен експерт Мариана Минева.,

МИРОСЛАВ ЙОТОВ 

Гл. директор, ГДНП 

Адрес на управление: София L 797, бул. "Г. М. Димитров" № 52А 
Деловодство - тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07 
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