СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ
ДОПК
Публикувано на 22.07.2022г
Валидно до: 05.08.2022г.
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 №4
от 8,30ч. до 17,00ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по
декларация.
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.
ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ, АХМЕД СЕИД ХАСАН, ГЬОКДЖАН
МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, САДЕТТИН ЕООД, АХМЕД МЕХМЕД
ПАЛИКАН, НУРФАТ МЮМЮН ХАЛИЛ, ЕРГЮН РАФЕТ ШАБАН,
ЕРДЖАН ЙОЗДЖАН АХМЕД, ТАНЯ ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА,
МУСТАФА ОСМАН ЕМИН, КРУМ ЦВЕТАНОВ ТРИНГОВ, ТАТЯНА
ТОДОРОВА, АДИ - КОМЕРС ООД, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
КАРАМАРКОВ, ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ, БРАДЪР КЪМПАНИ
ООД, ЕРОЛ САБРИ АДИЛ, ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ,
РЕНГИНАР ЕМИН ЮСУФ, ВЕДАТ СИЗГЕН ЕООД, НУРШЕН ИБРЯМ
БЕКИР, АНА БОРИСОВА НЕДЕВА, АРТЕМИ 2010 ЕООД, ТОДОР
СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, ОРХАН РЕДЖЕБ МУСТАФА, СТАНИСЛАВ
ГЕОРГИЕВИЧ ТОПОВ, ХАРИ ЗАИМОВ ХАДЖИЕВ, ДАНИЕЛА
СОТИРИС
ВЛАДИМИРОВА,
ЕКРЕМ
МАРИЯНОВ
МИРЯНОВ,
АСТРОСОФ ЕООД, РАХИМЕ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН, АЙШЕ ШЕФКЕТ
ХАСАН, АЛДИН РЕМЗИ АЛИ, ТЮРКОАЗ ЕООД, ЙОНДЕР КАХРАМАН,
ЕМРАХ БОЯНОВ АСЕНОВ, МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ, АЙДЖАН
СЕЗГИНОВ АРИФОВ, ОРХАН ДЖЕВАИЛОВ САЛИЕВ, АНГЕЛ РАЙЧЕВ
МИНЧЕВ, СЛАВЧО СТОЯНОВ КАРАГЯУРОВ, АНТОН СЛАВЧЕВ
СТАНКОВ, ГОГО НАЙДЕНОВ ЛАЛОВ, ВИКТОР ДИМОВ МИХАЙЛОВ,
САФИЕ БЕЙСИМ ЮСЕИН, ДЮЗ 2016 ЕООД, ХАБИШ ХАЙРУЛА
ДЕМИРЕЛ, АДЕМ АЛИ АДЕМ, ИВАН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ, ГЮНАЙ
ХАЙРУЛА АЛИ, БАЙРЯМАЛИ САИД МЕХМЕАЛИ и ЕМУРЛА АЛИ
АДЕМ.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/22.07.2022г.
ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Стремово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 16.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №49/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/22.07.2022г.
ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Зора, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №111/26.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/22.07.2022г.
ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, жк.Веселчани-1, 1, вх.А, ет.2, ап.7.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Болярци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 87.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №61/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/22.07.2022г.
САДЕТТИН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203823705
Адрес за кореспонденция, с.Болярци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 73.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Болярци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 73.
Представлявано от САДЕТТИН ОТЕР
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №66/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/22.07.2022г.
АХМЕД МЕХМЕД ПАЛИКАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Бузлуджа, 6, ет.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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №77/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/22.07.2022г.
НУРФАТ МЮМЮН ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Беломорски, 23.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Беломорски, 23.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №29/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/22.07.2022г.
ЕРГЮН РАФЕТ ШАБАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 1, вх.А, ет.2, ап.4
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 1, вх.А, ет.2, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №51/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/22.07.2022г.
ЕРДЖАН ЙОЗДЖАН АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Сава Раковски, 27.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Сава Раковски, 27.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №26/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/22.07.2022г.
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 86А.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №47/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/22.07.2022г.
МУСТАФА ОСМАН ЕМИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Кирилово, общ.Стара загора.
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Сипей, 12.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №69/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/22.07.2022г.
КРУМ ЦВЕТАНОВ ТРИНГОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Джордж Вашингтон, 1, вх.Г, ет.4,
ап.27.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Джордж Вашингтон, 1, вх.Г, ет.4, ап.27.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №21/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/22.07.2022г.
ТАТЯНА ТОДОРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мара Михайлова, 17, вх.Б, ет.5,
ап.27.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мара Михайлова, 17, вх.Б, ет.5, ап.27.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №19/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/22.07.2022г.
АДИ - КОМЕРС ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108522510
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 5.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 5.
Представлявано от АТАНАС ПЕТРОВ ТАШКОВ
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №211/15.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/22.07.2022г.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАМАРКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Опълченска, 55.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Опълченска, 55.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №16/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/22.07.2022г.
ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №39/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/22.07.2022г.
БРАДЪР КЪМПАНИ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108069782
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул.Осми март, 23, ет.4, ап.46.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул. Осми март, 23, ет.4, ап.46.
Представлявано от МЕВЛЮТ ЛЕВЕНТ ГЕДИК
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №91/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/22.07.2022г.
ЕРОЛ САБРИ АДИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.А, ет.8, ап.30.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.А, ет.8, ап.30.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №24/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/22.07.2022г.
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №87/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/22.07.2022г.
РЕНГИНАР ЕМИН ЮСУФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 4, вх.А, ет.3, ап.11.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №40/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/22.07.2022г.
ВЕДАТ СИЗГЕН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108069782
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11,
ап.71.

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11,
ап.71.

Представлявано от ВЕДАТ СИЗГЕН
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №94/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/22.07.2022г.
НУРШЕН ИБРЯМ БЕКИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци,14, вх.А, ет.2, ап.9.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци,14, вх.А, ет.2, ап.9.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №121/26.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/22.07.2022г.
АНА БОРИСОВА НЕДЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци,18, вх.В, ет.4, ап.80.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 18, вх.В, ет.4, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №9/17.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/22.07.2022г.
АРТЕМИ 2010 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 201378814
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 34, вх.Б, ет.3, ап.27.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 34, вх.Б, ет.3, ап.27.
Представлявано от АРТЕМИСИЯ КАДОЛУ
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №12/17.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/22.07.2022г.
ТОДОР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци,47, вх.В, ет.1, ап.47.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 47, вх.В, ет.1, ап.47.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №100/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/22.07.2022г.
ОРХАН РЕДЖЕБ МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци – Прилепци, 144.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци– Прилепци, 144.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №89/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/22.07.2022г.
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ ТОПОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.Г, ет.6, ап.74.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.Г, ет.6, ап.74.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №80/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/22.07.2022г.
ХАРИ ЗАИМОВ ХАДЖИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.А, ет.5, ап.30.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.А, ет.5, ап.30.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №78/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/22.07.2022г.
ДАНИЕЛА СОТИРИС ВЛАДИМИРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Д, ет.7, ап.111.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Д, ет.7, ап.111.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №54/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/22.07.2022г.
ЕКРЕМ МАРИЯНОВ МИРЯНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.Б, ет.5, ап.22.
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 33.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №7/10.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/22.07.2022г.
АСТРОСОФ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202588789
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул.Стефан Стамболов, 13, вх.А ет.4,
ап.2.

Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, ул.Стефан Стамболов, 13, вх.А ет.4,
ап.2.

Представлявано от СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №86/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/22.07.2022г.
РАХИМЕ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 28, вх.А, ет.3, ап.6.
Адрес по чл.8 от ДОПК: с р.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 28, вх.А, ет.3, ап.6.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №92/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/22.07.2022г.
АЙШЕ ШЕФКЕТ ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 90, вх.В, ет.4, ап.30.
Адрес по чл.8 от ДОПК: с р.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 90, вх.В, ет.4, ап.30.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №36/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/22.07.2022г.
АЛДИН РЕМЗИ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.В, ет.3, ап.37.
Адрес по чл.8 от ДОПК: с р.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.В, ет.3, ап.37.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №4/05.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/22.07.2022г.
ТЮРКОАЗ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108563126
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 9, вх.А, ет.2, ап.5.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 9, вх.А, ет.2, ап.5.
Представлявано от НУРИ ЙОЗКАН
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №90/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/22.07.2022г.
ЙОНДЕР КАХРАМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 97.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №37/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/22.07.2022г.
ЕМРАХ БОЯНОВ АСЕНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 131.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 131.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №50/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 37/22.07.2022г.
МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 8А.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 8А.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №71/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 38/22.07.2022г.
АЙДЖАН СЕЗГИНОВ АРИФОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средна гора, 31.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Средна гора, 31.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №83/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 39/22.07.2022г.
ОРХАН ДЖЕВАИЛОВ САЛИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 183.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 183.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №84/23.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 40/22.07.2022г.
АНГЕЛ РАЙЧЕВ МИНЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 19.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 19.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №27/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 41/22.07.2022г.
СЛАВЧО СТОЯНОВ КАРАГЯУРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Бабук, общ.Силистра, ул.Хан Аспарух, 22
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Три уши, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №73/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 42/22.07.2022г.
АНТОН СЛАВЧЕВ СТАНКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 12.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 12.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №34/19.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 43/22.07.2022г.
ГОГО НАЙДЕНОВ ЛАЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №20/18.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 44/22.07.2022г.
ВИКТОР ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 5.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 5.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №63/20.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 45/22.07.2022г.
САФИЕ БЕЙСИМ ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 35.
Адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 35.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №131/27.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 46/22.07.2022г.
ДЮЗ 2016 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204147996
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85.
Представлявано от ГАЛИП ПАЛА
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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №250/22.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 47/22.07.2022г.
ХАБИШ ХАЙРУЛА ДЕМИРЕЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 21.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №184/07.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 48/22.07.2022г.
АДЕМ АЛИ АДЕМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 58.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №179/07.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 49/22.07.2022г.
ИВАН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 55.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №181/07.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 50/22.07.2022г.
ГЮНАЙ ХАЙРУЛА АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 58.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №183/07.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 51/22.07.2022г.
ЕМУРЛА АЛИ АДЕМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК: с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала, 59.

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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №180/07.06.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 52/22.07.2022г.
АХМЕД СЕИД ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.Зора, 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 №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за
връчване на АУЗД №113/26.05.2022г. 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 22.07.2022г
Дата на сваляне 05.08.2022г.

