СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на: 04.09.2017г.
Валидно до: 18.09.2017г.
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: БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ.
ХАСАН АХМЕД АХМЕД . ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ. ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР
СЮЛЕЙМАН, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ГЮРСЕЛ МЮМЮН
РАМАДАН, КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ, ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ, ВАЛЕНТИН
ДИНКОВ НИКОЛОВ, РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ, ШАБАН МЮМЮН
МУСТАФА, ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК,
ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ, АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД, МЕЛЕКБЕР РАИФ
ДЖЕБИР, ТУНДЖАЙ САБРИ КАРАГЬОЗ, СЕЙХАН ХЮСНЮ ДУРМУШ, СВЕТЛАН
ЯНКОВ ХРИСТОВ, МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ, ЙЪЛМАЗ ХЪЛМИ АЛИ,
СЕВДА КАРАМФИЛОВА МИЛЕВА, ХЮРЮ МУСТАФА АЛИ, РАЙЧО БОРИСОВ
ХРИСТОВ, АЙТЕН НАСУФ ОСМАН , АНА КИРИЛОВА СЛАВОВА

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№33/04.09.2017г.

ДО
БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Царевец, общ.Кърджали ул.”Няма улица”№69
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 №626/01.12.2015г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№62/04.09.2017г.

ДО
ХАСАН АХМЕД АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Алада №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 №702/12.12.2015г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№69/04.09.2017г.

ДО
ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак №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 №84/01.02.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№70/04.09.2017г.

ДО
ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак №30а
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 №229/12.03.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№71/04.09.2017г.

ДО
ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.София, жк.Хаджи Димитър №69, вх.Г,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 №677/09.12.2015г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№72/04.09.2017г.

ДО
ГЮРСЕЛ МЮМЮН РАМАДАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Хан Крум №1А
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 №419/03.05.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№73/04.09.2017г.

ДО
ЕМИН АХМЕД АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак №22А
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 №456/17.05.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№74/04.09.2017г.

ДО
ШЕВКЕТ РАМИ ХАЛИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №569/14.06.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№75/04.09.2017г.

ДО
ГЮЛЕСТАН ХИКМЕТ АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №1017/13.10.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№76/04.09.2017г.

ДО
КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Ален мак №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 №1043/11.11.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№77/04.09.2017г.

ДО
ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Митко Палаузов №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 №154/24.02.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№78/04.09.2017г.

ДО
ВАЛЕНТИН ДИНКОВ НИКОЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев №14а
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 №341/13.04.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№79/04.09.2017г.

ДО
РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Изгрев №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №593/23.11.2015г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№80/04.09.2017г.

ДО
ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода

№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 №675/12.07.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№81/04.09.2017г.

ДО
ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Митко Палаузов №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 №666/11.07.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№83/04.09.2017г.

ДО
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица №73
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 №400/26.04.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№84/04.09.2017г.

ДО
ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Петлино, 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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №686/13.07.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№85/04.09.2017г.

ДО
АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил №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 №386/22.04.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№86/04.09.2017г.

ДО
МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Сипей, общ.Кърджали, Извън регулация №50
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 №824/11.08.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№86А/04.09.2017г.

ДО
ТУНДЖАЙ САБРИ КАРАГЬОЗ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Вишеград, общ.Кърджали, Няма улица №42
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 №639/03.12.2015г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№87/04.09.2017г.

ДО
СЕЙХАН ХЮСНЮ ДУРМУШ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Сипей, общ.Кърджали, Извън регулация №82
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 №887/31.08.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№88/04.09.2017г.

ДО
СВЕТЛАН ЯНКОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Сипей, общ.Кърджали, Извън регулация №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 №1079/28.11.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№89/04.09.2017г.

ДО
МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Бистрец 1, вх.А, ет.5, ап.32

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 №844/16.08.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№90/04.09.2017г.

ДО

ЙЪЛМАЗ ХЪЛМИ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пропаст, общ.Кърджали, Няма улица №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №85/01.02.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№91/04.09.2017г.

ДО
СЕВДА КАРАМФИЛОВА МИЛЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пропаст, общ.Кърджали, Няма улица №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №907/02.09.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№92/04.09.2017г.

ДО

ХЮРЮ МУСТАФА АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пропаст, общ.Кърджали, Няма улица №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №551/10.06.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№93/04.09.2017г.

ДО

РАЙЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Повет , общ.Кърджали, Няма улица №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 №572/15.06.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№94/04.09.2017г.

ДО

АЙТЕН НАСУФ ОСМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Панчево, общ.Кърджали, Няма улица №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 №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №802/08.08.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№95/04.09.2017г.

ДО

АНА КИРИЛОВА СЛАВОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Зимзелен, общ.Кърджали, мах.”Бяло място”
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 №813/11.08.2016г 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 04.09.2017г
Дата на сваляне 18.09.2017г.

