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РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

СЪОБЩЕ Н ИЕ 
по чл.18а, ал.1 О, във връзК!а с чл. 61, ал .1 от АПК 

ДО 
Г-Н МИРОСЛАВ МА�РИЕВ 
УПРАВИТЕЛ ПА 

„РИКАРС" ЕООД 
УЛ. ,,СОФИЙСКО ШОGЕ" № 51 
2304, ГР. ПЕРНИ:К 1 

Ф-ВП-ДАМТН-08.05-01 

Приложение към т. 11 

На основание tJJI. 18а� ал. 1 О от Административвоnроцесуалния кодекс (АПК) Ви 
уведомявам, че е издадено ув�домление за запоqнало производство за обезсилване на 
удостоверение № С230/26.07.2007 г., издадено от И. Д. Председател на Държавната агенция за 
метрологичен и технически на.+ор, поради установено неизпълнение на задълженията по 
Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по прилагането му, а именно 
липса на нает по трудово правоотношение персонал към 04.03.2021 г., съгласно изискванията 
на чл. 36, ал. 2, т. 2 от ЗТИП, в�в връзка с чл. 374, ал. 1, т. 1 от Наредба за устройството и 
безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ, чл. 123, ал. 1, т. 1 от Наредба за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и чл. 283, ал. 1, т. 1 от Наредба 
за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под нщurгане, 
което Ви е изпратено с доставчика на услуги „М и БМ Експрес" ООД на адреса и електронната 
поща, посоqени в Търговския регистър. 

1. Пощенската пратка, съдържаща Уведомление с изх. № 83-ОО-3144/15.03.2021 r.
се е върнала в цялост от доставчика на услуги „М и БМ Експрес" ООД на 29.04.2021 r., като 
непотърсена. 

2. За втори път на 07.05.2021 r. е изпратено писмо с изх. № 83-ОО-3144/15.03.2021 r.
по електронната поща на адрес, който е обя:вен в Търговския регистър. Получено е съобщение, 
че въведеният имейл адрес не моlе да бъде намерен. 

Не може да се прилож:и хи�отезата иа чл.18а, ал.4, т.1-4, тьй като не разполаrа.'1:е 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 осъществявkне на контакт с физическото/юридическото лице. 

Адрес на уnравление: София 1797, бул. 'Т.М.Димитров" № 52А 

тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 98617 07 

E·iµail: damtn@damtп.goverшnent.bg 
Web: W\-VW.damtn.governent.bg 



С описаните nо-горе действия се изчерпват правните способи за уведомяване на лицето, 
посочени в чл. 18а, ал. 1-9 от л.qк.

Съобщението се счита а връчено с изтичането на 7 дни от поставянето на това 
съобщение на таблото за обявления и на иптернет страницата на ДАМТН -
www.damtn.government.bg. 

Можете да получите уJедомлението за започнало производство за обезсилване на 
удостоверение № С230/26.07.2007 r. след удостоверяване на самоличността си и/или 
п:редставя:ве на доказат летва за упълномощаване на адрес: гр. София, бул. ,,Г. М. Димитров" 
№52А 
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