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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

X
Деловодител

 

83-00-4667-[9]/24.06.2022 г. 

СЪОБЩЕНИЕ 

по чл. 18a, ал. 10 от АПК 
 

 

 ДО 

„РЕМОТЕКС-ДЕВНЯ “ ЕООД  

УЛ. „ЗАВОДСКА“ № 1 

6260, ГР. РАДНЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 
 

 

На основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК), Ви уведомявам, че е издадена – Заповед № А-О-15 от 30.03.2022 г. за 

обезсилване на издаденото на дружеството Удостоверение № В102/22.08.2007 г. за 

поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и заличаване 

от регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по чл. 36, 

ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).  

Заповед № А-О-15 от 30.03.2022 г. е изпратена с четири броя придружителни писма с 

изх. № 83-00-4647-(5)/31.03.2022 г.; № 83-00-4647-(6)/26.04.2022 г.; № 83-00-4647-

(7)/19.05.2022 г. и № 83-00-4647-(8)/13.06.2022 г. на адрес гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 1, 

посочен за седалище и адрес на управление в Търговския регистър.  

Две от пратките са изпратени, чрез куриерските услуги на „МиБМ Експрес“ ООД, а 

другите две чрез пощенските услуги на „МиБМ Експрес“ ООД. Същите са върнати в цялост, 

след изчерпани опити за доставянето им, а като причина е отбелязано и „преместен“.  

Предвид, че ДАМТН не разполага с друг станал ни известен адрес за кореспонденция с 

дружеството, с описаните по-горе действия се изчерпват правните способи за уведомяване на 

лицето, посочени в чл. 18а, ал. 1 – 9 от АПК. 

Актът се счита за връчен с изтичането на 7 дни от поставянето на това съобщение на 
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таблото за обявления и на интернет страницата на ДАМТН - www.damtn.governent.bg . 

Можете да получите индивидуалния административен акт, след удостоверяване на 

самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на адрес: гр. София, 

бул. „Г. М. Димитров” № 52А.   

        

С уважение, 
 

ИНЖ. ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

Председател на ДАМТН  
 

X
Петър  Горновски
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