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СЪО БЩЕН ИЕ 
по чл.18а, ал.10 

ДО / 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 
СОБСТВЕНИК НА 
ЕТ „ЕЛАС-ДК-ИВАН ЙОСИФОВ-ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА" 
Ж.К. ,,ДЪБНИКА", БЛ.124, ВХ. В, АП. 44 
3000, ГР. ВРАЦА 

На основание чл. 18а, i. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви 
уведомявам, че е издадено уведомление за започнало производство за обезсилване на 
удостоверение No ВРО95 от 27.05.2016 г., издадено от Председателя на ДАМТН, поради 
установено неизпълнение на задъmкенията no Закона за техническите изисквания към 
продуктите (ЗТИП) и наредбиtе по прилагането му, а имеmrо липса на нает по трудово 
правоотношение персонал към 19.02.2021 г., съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 от 
ЗТИП, във връзка с чл. 34, ал. �' т. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьори. След трикратни опити на служители на Регионален отдел ,,инспекция за 
държавен технически надзор�

' Северозападна България (РОИДТН СЗБ) да връчат
Уведомлението на адреса, посочен в Търговския регистър, уведомлението е изпратено на МВР 
Районно управление Враца за връчване. На 13.04.2021 r. е получен отговор от РУ Враца, че 
лицето не е открито на посочеНЩI адрес и преписката, съдържаща Уведомлен:ие с изх. № 83-ОО-
2731/04.03.2021 г. не може да бъhе връчена. 

Не може да се приложи х'потезата на чл.18а, ал.4, т.1-4, 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 осъщестшrане на контакт с физическото/юридическото лице. 

С описаните по-горе дейс:rвия се изчерпват правните способи за уведомяване на лицето, 
посочени в чл. 18а, ал. 1-9 от л.rу<.

Съобщението се счита за връчено с изтичането на 7 дни от поставянето на това 
съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на ДАМТН 
www.damtn. overnment-.b . 
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Можете /1 а' оолучиi'е-'")'В.рдомлението за започнало производство за обезсилване на 
удостоверение № ВР095 от 47.05.2016 г. след удостоверяване на самоличността си и/или 
представяне на ;ЦОК с;lтелства за упълномощаване на адрес: rp. София, бул. ,,Г. М. Димитров" 
№ 52А. 
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Адрес на управле1:1ие:.София 1797, бул. "Г.М.Димитров" No 52А 
тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07 

E-щail: daшtn@damtn.gove111meпt.bg




