
публикувано във сряда  на 16.10.2019г.           
 

валидно до 30.10.2019г., 17:00 часа 
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото 

съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Батак, пл. “Освобождение” №5, ет.2, ст.16 
за връчване на  писма. 

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, 
съответния документ / Акт и писма, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се 

счита за редовно връчени. 

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, 
Пътен данък, Такса за битови отпадъци и Патентен данък към Община Батак, във връзка с чл.32, 

ал.4 от ДОПК 

        

№ по 
ред 

Име на 
задълженото лице 

Вид и № на 
документа 

№ и дата на съобщение 

1 
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС 
АДСИЦ 

АУЗД № 1013- 
1/ 10.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

2 МАРГАРИТА 2007 
АУЗД № 1031- 
1/ 12.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

3 

БАТАК 
ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП 

АУЗД № 1008- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

4 ТИМБЪРУЛФ 
АУЗД № 1010- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

5 
ОРГ ИНВЕСТМЪНТ 
СИСТЕМС ООД 

АУЗД № 1011- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

6 МИР 2002 ООД 
АУЗД № 1002- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

7 
ТРАНС БЕТОН 
КОМЕРС ЕООД 

АУЗД № 1003- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

8 

ТРАДИШИНЪЛ 
БЪЛГЕРИЪН 
ПРОПЪРТИС ООД 

АУЗД № 1004- 
1/ 07.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

9 МАРОНЕЯ ЕООД 
АУЗД № 1030- 
1/ 12.06.2019г. 

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

отдел "МДТ", пл. Освобождение №5, в стая № 16, ет.2  

 


