СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на: 01.08.2017г.
Валидно до:15.08.2017г.
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: АТАНАС МИТКОВ ХРИСТОВ,
НЕВРИЯ РАМАДАН ХАШЪЛЛОГЛУ, МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ, АНГЕЛ
МИХАЙЛОВ МАРКОВ, ОГНЯН ОГНЯНОВ ЖИВКОВ, ГЮРСЕЛ ШЕФКЕД ИБРЯМ,
НЕРМИН ШЕВКЕТ ИБРЯМ, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ХАСИЛЕ ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН,
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ , НАЗИФ АДЕМ
ХАСАН, ГАНЧО ПАСКОВ АТАНАСОВ, СИДЕР ЮРИЕВ БИСЕРОВ, СЛАВИ
НАУМОВ БОЙКОВ, СЕБАХТИН МЕХМЕД САЛИФ, ГЕРГАНА ИСАЕВА
САБИНОВА, САМИ ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ, НИКОЛАЙ БОРИСОВ АНГЕЛОВ,
САЛИМ ХАЛИМ АПТИ, МЕХТИ ХАСАН ХАЛИЛ, НИНА ЛЕВЧЕВА ЗАМАНОВА,
ХАЙРУЛА ХАЛИМ ХАЙРУЛА, РАИМ ФАРИС АЛИ, ЕМИЛ ЮРИЕВ МАРИНОВ,
ИСМАИЛ САБРИ ШАКИР, МЮМЮН ЮСЕИН КАДИР, ФЕДАИ ЮМЕР ХАЛИЛ,
КАМЕН МИТКОВ МАРИНОВ, МУСТАФА НАИМ МУСТАФА, КОСТА КИРЧЕВ
КИЛФАНОВ, МЕХМЕД ЮМЕР ЮМЕР, СИДЕР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ,

СЮЛЕЙМАН САЛИФ САЛИФ, ЮСЕИН ХАСАН
ДИМИТРОВ СЪБЕВ „НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО
АВТОМАТИЗАЦИЯ”-АД

АПТУЛА,

МИЛЕН

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПО

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№1/01.08.2017г.

ДО

АТАНАС МИТКОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Македонци,мах.Калина №2,общ.Кърджали
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 №271/24.03.2016г В случай,че не се явите в посочения срок,на основание
чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще
се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№2/01.08.2017г.

ДО
НЕВРИЯ РАМАДАН ХАШЪЛЛОГЛУ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пепелище,общ.Кърджали ,Няма улица №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №509/02.06.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№3/01.08.2017г.

ДО

МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пепелище,общ.Кърджали ,Няма улица №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №765/29.07.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№4/01.08.2017г.

ДО

АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МАРКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Вишеград ,общ.Кърджали ,Няма улица №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 №898/01.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№5/01.08.2017г.

ДО

ОГНЯН ОГНЯНОВ ЖИВКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Седловина ,общ.Кърджали ,Вихрен №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 №982/16.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№6/01.08.2017г.

ДО

ГЮРСЕЛ ШЕФКЕД ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Широко поле ,общ.Кърджали ,ул.Родопи №62
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 №147/17.05.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№7/01.08.2017г.

ДО

НЕРМИН ШЕВКЕТ ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Широко поле ,общ.Кърджали ,ул.Родопи №62
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 №148/17.05.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№8/01.08.2017г.

ДО

ЮСУФ САЛИФ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Звезделина,общ.Кърджали ,ул.Яна Лъскова №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №100/21.04.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№9/01.08.2017г.

ДО

ХАСИЛЕ ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Миладиново,общ.Кърджали ,ул.Няма улица №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №121/04.05.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№10/01.08.2017г.

ДО

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Перперек, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №251
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 №846/16.08.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№11/01.08.2017г.

ДО

МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Перперек, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №269
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 №877/29.08.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№12/01.08.2017г.

ДО

НАЗИФ АДЕМ ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Перперек, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №151
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 №919/07.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№13/01.08.2017г.

ДО

ГАНЧО ПАСКОВ АТАНАСОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Перперек, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №248
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 №410/05.08.2015г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№14/01.08.2017г.

ДО

СИДЕР ЮРИЕВ БИСЕРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Сватбаре, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №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 №947/12.09.2016г В случай,че не се явите в посочения срок,на основание
чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще
се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№15/01.08.2017г.

ДО
СЛАВИ НАУМОВ БОЙКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Калоянци, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №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 №150/17.05.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№16/01.08.2017г.

ДО
СЕБАХТИН МЕХМЕД САЛИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали ,ул.Ален мак №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №1129/23.12.2016г В случай,че не се явите в посочения срок,на основание
чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще
се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№16а/01.08.2017г.

ДО
ГЕРГАНА ИСАЕВА САБИНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Опълченско, общ.Кърджали ,ул.Ален мак №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №331/12.06.2017г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№17/01.08.2017г.

ДО

САМИ ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Звиница, общ.Кърджали ,ул.Трета №22
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 №937/09.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№18/01.08.2017г.

ДО

НИКОЛАЙ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Звиница, общ.Кърджали ,ул.Трета №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 №899/01.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№19/01.08.2017г.

ДО

САЛИМ ХАЛИМ АПТИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Бащино, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №122
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 №714/15.07.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№20/01.08.2017г.

ДО

МЕХТИ ХАСАН ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Мост, общ.Кърджали ,ул.Двадесет и трета №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 №1024/18.10.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№21/01.08.2017г.

ДО

НИНА ЛЕВЧЕВА ЗАМАНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Мост, общ.Кърджали ,ул.Втора №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 №931/08.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№22/01.08.2017г.

ДО

ХАЙРУЛА ХАЛИМ ХАЙРУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Черешица, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №93
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 №58/15.01.2016г В случай,че не се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6
от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№23/01.08.2017г.

ДО

РАИМ ФАРИС АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Солище, общ.Кърджали ,ул.Втора №14
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 №131/17.02.2016г В случай,че не се явите в посочения срок,на основание
чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще
се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№24/01.08.2017г.

ДО

ЕМИЛ ЮРИЕВ МАРИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Солище, общ.Кърджали ,ул.Първа №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 №882/30.08.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№25/01.08.2017г.

ДО

ИСМАИЛ САБРИ ШАКИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Солище, общ.Кърджали ,ул.Трета №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №941/10.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№26/01.08.2017г.

ДО

МЮМЮН ЮСЕИН КАДИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Солище, общ.Кърджали ,ул.Първа №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 №587/23.11.2015г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№27/01.08.2017г.

ДО
ФЕДАИ ЮМЕР ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Солище, общ.Кърджали ,ул.Първа №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 №533/23.11.2015г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№28/01.08.2017г.

ДО
КАМЕН МИТКОВ МАРИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Иванци, общ.Кърджали ,ул.Втора №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 №960/13.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№29/01.08.2017г.

ДО
МУСТАФА НАИМ МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Невестино, общ.Кърджали ,ул.Няма улица №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №891/01.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№31/01.08.2017г.

ДО
МЕХМЕД ЮМЕР ЮМЕР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Рани лист, общ.Кърджали ,ул.Васил Коларов №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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №648/07.07.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№32/01.08.2017г.

ДО
СИДЕР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Рани лист, общ.Кърджали, ул.”Преспа”№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 №842/15.08.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№33/01.08.2017г.

ДО
СЮЛЕЙМАН САЛИФ САЛИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Черньовци, общ.Кърджали ул.”Няма улица”№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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №712/15.07.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№34/01.08.2017г.

ДО
ЮСЕИН ХАСАН АПТУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Рани лист, общ.Кърджали ул.”Васил Коларов”№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 №944/10.09.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 104/01.08.2017г.

ДО
„НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ”-АД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.”Републиканска”№77
Представлявано от Янко Василев Богданов
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 №504/18.12.2014г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№35/01.08.2017г.

ДО
МИЛЕН ДИМИТРОВ СЪБЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Рани лист, общ.Кърджали ул.”Орфей”№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 №5 при Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за връчване на
АУЗД №1007/10.10.2016г 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 01.08.2017г
Дата на сваляне 15.08.2017г.

