СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 30.10.2019г
Валидно до: 13.11.2019г.
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 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.
ИВАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ, МЕСУТ МЮМЮН ХАЛИЛ, РЕЙХАН
РЕМЗИ ХАСАН, СТЕФАН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ, КРАСИМИР
ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ФАНА ФЬОДОРОВА ЯНКОВА, АНАНИ
МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ, МЕХМЕД МУСТАФА АХМЕД, СЕВЕРИН
АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ, РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН, ЮСЕИН
ФАХРИ ХАЛИЛ, АЛЕКО МЛАДЕНОВ ЯНКОВ, МАРТИН СЕРГЕЕВ
ЮРИЕВ, ЕКОСТЕП ЕООД, ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ, РОСИЦА
АНГЕЛОВА РУСЕВА, ЙОМЕР ГЮРСОЙ ЕООД, ИРИНА ХРИСТОВА,
МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ,
РАЙНА МИТКОВА БЛАГОЕВА,
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МОМЧЕВ, АТАНАС ЩЕРЕВ АТАНАСОВ,
ЛЕВИЛЛА ЕООД, НАЗМИ МУСТАФА ДУРМУШАЛИ, ПЕТЪР ИВАНОВ
КОСЕВ, СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ
АХМЕДОВ, АДИЛЕ
МУСТАФА МУСТАФА и АТЛАНТИС ЕООД.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/30.10.2019г.
ИВАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 56
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 №333/24.07.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/30.10.2019г.
МЕСУТ МЮМЮН ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 28.
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 №821/06.12.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/30.10.2019г.
РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Глухар, общ.Кърджали, ул.Здравец, 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 №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от
8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №101/22.01.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/30.10.2019г.
СТЕФАН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Глухар, общ.Кърджали, ул.Н.Й.Вапцаров, 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 №466/02.04.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/30.10.2019г.
КРАСИМИР ЕМИЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Долище, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 60.
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 №122/22.02.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/30.10.2019г.
ФАНА ФЬОДОРОВА ЯНКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от
8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №375/09.08.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/30.10.2019г.
АНАНИ МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 118.
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 №167/05.02.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/30.10.2019г.
МЕХМЕД МУСТАФА АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 2.
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 №49/19.01.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/30.10.2019г.
СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 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 №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от
8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №807/05.12.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/30.10.2019г.
РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Първи май, 7.
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 №238/18.05.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/30.10.2019г.
ЮСЕИН ФАХРИ ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №575/27.11.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/30.10.2019г.
АЛЕКО МЛАДЕНОВ ЯНКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Извън регулацията,
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 №376/09.08.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/30.10.2019г.
МАРТИН СЕРГЕЕВ ЮРИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Крин, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 66.
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 №395/31.08.2018г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/30.10.2019г.
„ЕКОСТЕП” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 201253777
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Деде Агач, 1, вх.А, ет.3,
ап.7.
Представлявано от Юксел Сабри Каледжи
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 №798/17.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/30.10.2019г.
ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б,
ет.2, 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 №782/10.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/30.10.2019г.
РОСИЦА АНГЕЛОВА РУСЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 29, вх.Б,
ет.2, 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 №783/10.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/30.10.2019г.
„ЙОМЕР ГЮРСОЙ” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203852010
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Родопи, 21.
Представлявано от Демир Мартинов Демерджиев
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 №850/25.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/30.10.2019г.
ИРИНА ХРИСТОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.София, общ.Столична, ул.Княз Борис I, 76, ап.2.
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 №934/08.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/30.10.2019г.
МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Хасково, общ.Хасково, бул.Васил Левски, 28, вх.В,
ет.8, ап.71
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 №843/24.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/30.10.2019г.
РАЙНА МИТКОВА БЛАГОЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Джебелска, 8, вх.Б, ет.4,
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 №964/15.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/30.10.2019г.
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МОМЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Родопи, 18.
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 №1021/26.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/30.10.2019г.
АТАНАС ЩЕРЕВ АТАНАСОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Въча, 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 №921/06.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/30.10.2019г.
„ЛЕВИЛЛА” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стадионска, 11, вх.Б, ет.5,
ап.31.

Представлявано от ДЖЕМ СЮРМЕН
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 №756/09.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/30.10.2019г.
НАЗМИ МУСТАФА ДУРМУШАЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 39а.
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 №769/09.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/30.10.2019г.
ПЕТЪР ИВАНОВ КОСЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Самуил,2.
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 №935/08.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/30.10.2019г.
СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ АХМЕДОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 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 №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от
8,30ч.до17,00ч. за връчване на АУЗД №948/13.08.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/30.10.2019г.
АДИЛЕ МУСТАФА МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 36, вх.Б,
ет.8, 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 №338/14.03.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/30.10.2019г.
„АТЛАНТИС ” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.София, р-н Искър, ул.Мюнхен, 14.
Представлявано от Цвета Димитриоска
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 №806/19.07.2019г. 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 30.10.2019г
Дата на сваляне 13.11.2019г.

