СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на: 30.11.2017г
Валидно до: 15.12.2017г.
Уведомяваме изброените лица ,че в 14-дневен
срок от публикуване на настоящото съобщение
следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”Община
Кърджали,
ул.”Деспот
Слав”1/над
Паспортна служба/ в стая №5 от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на Акт за установяване на задължения по
декларация в едно с Покани за доброволно
изпълнение на основание /уведомление/ по
чл.182,ал.1 от ДОПК
В случай,че не се явят в посочения срок, на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт и покана в едно със съобщението ще
бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ, ХАБИБ
САИД ОСМАН, ДЖОШКУН ГЮЗЕЛ, БЮЛЕНТ МЕХМЕД ИБРЯМ, АЙШЕ ТАСИМ
ШЕРИФ, РЕФИК КОЧ, АЛПЕР ЕРДЖЕБОВ ХАЙРУЛОВ, КРАСИМИР НИКОВ
КРАЛЕВ, ТИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА, СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ, МАНЧО
ТОНЕВ МАРИНОВ, ВЪЛКО ПИЛЕВ СТАЙКОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ,
НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ, МАРИЕЛА
АНГЕЛОВА ИВАНОВА,
МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА, РУМЕН АСЕНОВ
КАРАМФИЛОВ, ГЕОРГИ БИСЕРОВ МУКАНОВ, СЕЙХАН ШУКРИЕВ МУСТАФОВ,
ОСМАН СЕЙДАХМЕД ХАСАН, ИЛИЯ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ, ГРИГОР КИРИЛОВ
ВЪЛЧЕВ, СТЕФКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА, ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ,
МАРИЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА, ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ, АНА
БОРИСОВА НЕДЕВА, ИВАН СТЕПАНОВИЧ СТОЙНОВ

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№1/30.11.2017г.

ДО

ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Горна Гледка №29
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №654/08.07.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№2/30.11.2017г.

ДО

ХАБИБ САИД ОСМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Горна Гледка №142
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №670/12.07.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№4/30.11.2017г.

ДО

ДЖОШКУН ГЮЗЕЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Лилия Карастоянова” №20
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1003/06.10.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№5/30.11.2017г.

ДО

БЮЛЕНТ МЕХМЕД ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Първи май” №76
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №5/04.01.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№7/30.11.2017г.

ДО

АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.”Веселчани-1, №5, вх.А,ет.1,ап.4
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №269/24.03.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№9/30.11.2017г.

ДО

РЕФИК КОЧ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Веселчани-1,бл.9,вх.А,ет.2,ап.10
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1036/09.11.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№10/30.11.2017г.

ДО
АЛПЕР ЕРДЖЕБОВ ХАЙРУЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Веселчани-2,бл.1В,вх.Б,ет.8,ап.40
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №662/11.07.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№11/30.11.2017г.

ДО

КРАСИМИР НИКОВ КРАЛЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Веселчани-2,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.17
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №888/31.08.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№12/30.11.2017г.

ДО
ТИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Ардинска” №15
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №124/17.02.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№13/30.11.2017г.

ДО

СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Крайбрежна” №4,вх.А, ет.1, ап.4
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №218/07.03.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№15/30.11.2017г.

ДО

МАНЧО ТОНЕВ МАРИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Възрожденска №20
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1015/12.10.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№17/30.11.2017г.

ДО

ВЪЛКО ПИЛЕВ СТАЙКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Мир” №24

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №493/31.05.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№18/30.11.2017г.

ДО
ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Мир” №25а

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №493/31.05.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№21/30.11.2017г.

ДО

НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.2,вх.В, ет.7, ап.89
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №100/05.02.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№22/30.11.2017г.

ДО
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.2,вх.А, ет.4, ап.13
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №795/05.08.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№23/30.11.2017г.

ДО
МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.1,вх.А, ап.3
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №952/12.09.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№26/30.11.2017г.

ДО
МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.3,вх.Б, ет.6, ап.61
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1094/02.12.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№27/30.11.2017г.

ДО
РУМЕН АСЕНОВ КАРАМФИЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.3,вх.Б, ет.5, ап.57
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1084/30.11.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№29/30.11.2017г.

ДО
ГЕОРГИ БИСЕРОВ МУКАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.3,вх.Б, ет.7, ап.68
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №757/28.07.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№29а/30.11.2017г.

ДО
СЕЙХАН ШУКРИЕВ МУСТАФОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.3,вх.Б, ет.9, ап.72
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №90/02.02.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№31/30.11.2017г.

ДО

ОСМАН СЕЙДАХМЕД ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.13,вх.В, ет.4, ап.34
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №995/05.10.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№33/30.11.2017г.

ДО
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.8,вх.А, ет.7, ап.34
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №542/09.06.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№35/30.11.2017г.

ДО
ГРИГОР КИРИЛОВ ВЪЛЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.7,вх.А, ет.8, ап.39
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1106/07.12.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№36/30.11.2017г.

ДО
СТЕФКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.7,вх.А, ет.8, ап.39
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1105/07.12.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№38/30.11.2017г.

ДО
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.10,вх.Г, ет.1, ап.1
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №330/11.04.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№39/30.11.2017г.

ДО
МАРИЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.10,вх.Г, ет.1, ап.1
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №330/11.04.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№40/30.11.2017г.

ДО
ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.11,вх.Г, ет.1, ап.123
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №594/21.06.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№47/30.11.2017г.

ДО

АНА БОРИСОВА НЕДЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.18,вх.В, ет.7, ап.80
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №791/05.08.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№49/30.11.2017г.

ДО
ИВАН СТЕПАНОВИЧ СТОЙНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.19,вх.В, ет.7, ап.88
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №7/04.01.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.11.2017г
Дата на сваляне 15.12.2017г.

