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Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК
Публикувано на: четвъртък, 10 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 24 октомври 2019, 09:17
Уведомяваме лицето, посочено в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото
съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу
сградата на Битов Комбинат/, ет. 4, стая № 1, от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за
установяване на задължения по декларация.
В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния акт, ведно със
съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№
1.

№ и дата на
Име на задълженото
Булстат / ЕГН
съобщение
лице
ГЯ67353 / 10.10.2019 АЛЕКСАНДЪР КОСТА *********
г.
ДИНОВ-СИНДИК НА
"САНДРА ЛТ" АД

Вид на документа
АУЗ ГЯ67353 - 1 /
03.12.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 10.10.2019 г. до 24.10.2019 г.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670; 056 843 891;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Европейски политики и програми
Бюджет, финанси и икономика
Образование и младежки дейности
Култура

page 1 / 2

www.burgas.bg
18.11.2019 16:14

Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
СПОРТ И ПРЕВЕНЦИИ
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