
№ 1

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 1

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 2

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

АУ051/04.08.2022

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Дата на поставяне на съобщението:

Х. Василева Т. Петкова

Х. Василева Т. Петкова

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 61, АЛ.3 ОТ АПК

Съобщенията се поставят на таблото в "Информационен център" на Община Трявна и се публикуват 

на Интернет  www.tryavna.bg

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите отдел "Местни данъци и 

такси" на Община Трявна

ТРЯВНА Бреза №8

               по чл.32 от ДОПК

ИВАН ДИМИТРОВ ГРУДЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на 

АУ019/05.07.2022г.

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на 

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

Х. Василева 

Х. Василева Т. Петкова

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Дата на сваляне на съобщението:

Т.Петкова

Т. Петкова

Валидно до : 29.12.2022

ТОШКО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ

ТРЯВНА Планинец №12

25.5.2017

Х. Василева 

29.12.2022

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Валидно до : 29.12.2022

АУ019/05.07.2022г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Събщението важи за периода 15.12.2022

15.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

                по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

Х. Василева Т.Петкова

СЪОБЩЕНИЕ

                по чл.32 от ДОПК

ИВАН ДИМИТРОВ ГРУДЕВ

ТРЯВНА Бреза №8

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община



№ 2

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 3

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 3

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Валидно до : 29.12.2022

АУ086/18.08.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

                по чл.32 от ДОПК

ИВА ТОШКОВА ЙОВКОВА

Дончовци с. Дончовци

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Т.Петкова

Х. Василева Т.Петкова

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

Т.Петкова

Дата на поставяне на съобщението:

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

ТРЯВНА Планинец №12

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

ИВА ТОШКОВА ЙОВКОВА

Събщението важи за периода 15.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

                по чл.32 от ДОПК

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

АУ051/04.08.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

АУ086/18.08.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

с. Дончовци

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

29.12.2022

Х. Василева Т.Петкова

Т.Петкова

Дончовци

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Дата на сваляне на съобщението:

Х. Василева

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

29.12.2022

29.12.2022

Валидно до :

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Х. Василева

СЪОБЩЕНИЕ

                по чл.32 от ДОПК

ТОШКО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ 

Валидно до : 29.12.2022

Т.Петкова

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Х. Василева

15.12.2022

29.12.2022

Събщението важи за периода

Х. Василева

Валидно до :

15.12.2022 29.12.2022

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022



№ 4

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 4

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 5

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

Т.Петкова

Валидно до : 29.12.2022

Дата на сваляне на съобщението:

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

                по чл.32 от ДОПК

29.12.2022

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

Валидно до :

29.12.2022

АУ087/18.08.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Събщението важи за периода

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

Х. Василева Т.Петкова

Дата на поставяне на съобщението:

СЪОБЩЕНИЕ

Плачковци Младост №4, вх.Б, ет.1, ап.2

15.12.2022

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

Т.Петкова

СЪОБЩЕНИЕ

АУ092/22.08.2022

15.12.2022

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Х. Василева

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

АУ092/22.08.2022

Събщението важи за периода 15.12.2022

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Х. Василева

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Х. Василева

по чл.32 от ДОПК

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

Плачковци

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

Т.Петкова

ТОШКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

ТРЯВНА Кънчо Скорчев №7, ап. 2

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Х. Василева Т.Петкова

29.12.2022

Х.Василева

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

29.12.2022

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

Младост №4, вх.Б, ет.1, ап.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

Т.Петкова

Валидно до : 29.12.2022



№ 5

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 6

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 6

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Валидно до :

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението: 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

АУ087/18.08.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

ТОШКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

ТРЯВНА Кънчо Скорчев №7, ап. 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

29.12.2022

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

СЪОБЩЕНИЕ

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

Събщението важи за периода 15.12.2022

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

МАРИН ДИМИТРОВ ПЕПЕЛЯНОВ

по чл.32 от ДОПК

Х.Василева

Валидно до : 29.12.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

АУ022/06.07.2022

ТРЯВНА Бачо Киро №10, вх.А, ет.2, ап.6

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

МАРИН ДИМИТРОВ ПЕПЕЛЯНОВ

ТРЯВНА Бачо Киро№10, вх.А, ет.2, ап.6

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни 

АУ022/06.07.2022

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

29.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт



№ 7

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения     №

№ 7

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения   №

№ 8

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

Т.Петкова

Валидно до : 29.12.2022

29.12.2022

15.12.2022Дата на поставяне на съобщението

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

по чл.32 от ДОПК

Дата на сваляне на съобщението 29.12.2022

Събщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Дата на поставяне на съобщението: 15.12.2022

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАЧКОВЦИ Илийчо Петков №18

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

АУ030/11.07.2022

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението:

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Дата на поставяне на съобщението 15.12.2022

Х.Василева

Илийчо Петков №18

СЪОБЩЕНИЕ

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

по чл.32 от ДОПК

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАЧКОВЦИ

Т.Петкова

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

АУ030/11.07.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Х.Василева Т.Петкова

Х.Василева

Валидно до: 29.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението

по чл.32 от ДОПК

БИСТРА ВЕНКОВА МИТЕВА

ТРЯВНА Христо Смирненски №18

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

29.12.2022

Валидно до: 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова



задължения   №

№ 8

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 9

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 9

До

с адрес гр./с. ул./ж.к.

Валидно до : 29.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

БИСТРА ВЕНКОВА МИТЕВА

Христо Смирненски №18

АУ111/18.10.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Дата на поставяне на съобщението 15.12.2022

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

АУ111/18.10.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ТРЯВНА

Дата на поставяне на съобщението 15.12.2022

Валидно до:

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

29.12.2022

по чл.32 от ДОПК

Дата на сваляне на съобщението 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

СЪОБЩЕНИЕ

29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

по чл.32 от ДОПК

Дата на сваляне на съобшението 29.12.2022

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Х.Василева Т.Петкова

Валидно до:

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

ЦВЕТОМИЛА МИТЕВА АНГЕЛОВА

ТРЯВНА Христо Смирненски №18

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

АУ112/18.10.2022

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

Х.Василева

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението 29.12.2022

Дата на поставяне на съобщението 15.12.2022

Т.Петкова

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

ЦВЕТОМИЛА МИТЕВА АНГЕЛОВА

ТРЯВНА Христо Смирненски №18

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община



задължения    №

№ 10

До 

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения    №

№ 10

До 

с адрес гр./с. ул./ж.к.

задължения     №

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

АУ112/18.10.2022

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода 15.12.2022 29.12.2022

Дата на поставяне на съобщението 15.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съонбщението 29.12.2022

Х.Василева Т.Петкова

Валидно до: 29.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода

Дата на поставяне на съобщението

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението

Х.Василева Т.Петкова

Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община

Трявна на адрес гр.Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, ет.1 стая 103 при Теодора Петкова - н-к отдел МДТ  в

отдел  МДТ от 8,00 до 12,30 и от 13,30 до 17,00  часа за връчване на    Акт   за установяване на данъчни

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ще  бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия

действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода

Дата на поставяне на съобщението

Х.Василева Т.Петкова

Дата на сваляне на съобщението

Х.Василева Т.Петкова

Валидно до:




