
РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕIЩИЯ 

ЗА МЕТРОЛЬГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

СЪОБЩЕ Н ИЕ 
по чл.18а, ал.10 

до 
Г-Н ЯВОР МАРИНОВ 
УПРАВИТЕЛ НА 
„ЯВОР - ГАЗ" ЕООД 
УЛ. ,,ЙОСИФ ДАНИЕJtОВ" № 62А 
7016, ГР. РУСЕ 

Ф-ВП-ДАМТН-08.05-01 

Приложение към т. ] J 

На основание чл. 18а, ал. 1 О от Административнопроцесуалнпя кодекс (АПК) Ви 
уведомявам, че е издадено уведомленое за започнало производство за обезсилване на 
удостоверение № РО80 от 11.04.2011 г., издадено от Главен директор на Главна дирекция 
„Инспекция за държавен технически надзор" (ГДИДТН) в ДАМТН, поради установено 
неизпълнение на задължениятJ по Закона за техЕIИЧеските изисквания към продуктите 
(ЗТИП) и наредбите по прилагането му, а именно липса на нает по трудово правоотношение 
персонал към 12.03.2021 г., съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 от ЗТИП, JЗЪВ връзка с 
чл. 208, ал. 1, т. J от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия 
надзор на газовите съоръжения и инсталации за втеч:нени въглеводородни газове. 
Уведомлението с изх. № 83-ОО-3538/26.03.2020 г. е изпратено чрез доставчика на услуги „М 
и БМ Експрес" ООД на адреса, посочен в Търговския регистър. Пощенската пратка е върната 
в цялост от доставчика на услугц „М и БМ Експрес" ООД на 31.03.2021 г., като е отбелязал 
,,Починал". 

Не може да се приложи хипотезата на чл.18а, ал.4, т.1-4, тъй като не разполагаме и не 
ни е предоставена такава инфор�ация. 

Хипотезата на чл. 18а, ал. 7 от АПК не може да бъде приложена, тъй като не 
разполагаме с телефонен номер, за осъществяване на контакт с физическото/юридиqеското 
лице. 

С описаните по-горе действия се изчерпват правните способи за уведомяване на 
лицето, посочени в чл. J 8а, ал. 1-9 от АПК. 

Съобщението се счита зf. връqено с изтичането на 7 дни от поставянето на това 
съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на ДАМТН -
www.damtn.government·.4,f§�ки-
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Vf.J', Можете да:.n учите ��ението за започнало производство за обезсилване на 

удостоверение ff..; 089'� .О �11 г. след удостоверяЕане на самоличността си и/или 
представяне на док елсiв-;1а �омощаване на адрес: гр. София, бул. ,,Г. М. Димитров" 
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Председател на ДАМТ. 

Адрес на упра1;1ление: София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52А 
тел: (f3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07 

E-mail: damtn@damtn.governmeвt.bg




