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                                                                           ДО   

 Г-Н МИЛЕН ДУЛЕВ 

                                                                           КМЕТ НА 

                                                                           ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

                                                                           ул. „България“ № 35 

                                                                           гр. Белене 

                                                                           Email: obshtina@belene.egov.bg 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                            

            ОТНОСНО: Предоставяне на информация по време на Кампания 2023, при 

приемане на данъчни и осигурителни декларации и документи, включително за 

отчетната 2022 година. 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУЛЕВ, 

 

Във връзка с постигане на високо качество на цялостното административно 

обслужване и с цел гарантиране цялостна удовлетвореност у клиентите на приходната 

администрация, осигуряване на оптимални условия за нормалното протичане на 

Кампания 2023, Ви предоставяме за поставяне на видно място и с Ваше съгласие 

следните указателно-информационни съобщения: 

- Срокове през 2023 г. за подаване на декларации и заплащане на данъци – 3 стр.; 

- Срокове през 2023 г. за заплащане на осигурителни вноски – 2 стр.; 

- Банкови сметки на офис на НАП Плевен – 1 стр.; 

- Телефон за отговори на запитвания и консултации в офис на НАП Плевен, 

единен телефонен номер на НАП за цялата страна, установено работно време, телефон 

за подаване на жалби и сигнали – 2 стр.; 

- Страница на НАП в интернет, адрес на страницата на НАП във фейсбук, 

официални електронни адреси – 1 стр.; 
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- Примерни образци за преводно нареждане и пощенски запис за внасяне на 

данъци и осигурителни вноски – 8 листа. 

Предвид по-малка посещаемост в институциите, както и при възможност от 

Ваша страна, предоставяме за публикуване на електронната Ви страница, синтезиран 

обем информация за данъчната кампания на НАП. 

Информацията предоставяме на официалния имейл на Вашата община. 

   

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста – 13 бр. файла. 

  

 

                         

                                       ДИРЕКТОР НА ОФИС НА НАП ПЛЕВЕН:                                     

                                                   ЦВЕТОМИЛА ПОТУРЛИЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документът е електронно създаден и подписан, като данни за електронния подпис на издателя се визуализират в горния 

десен ъгъл на началната страница, съгласно действащите нормативни изисквания.  
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