СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на: 16.08.2017г.
Валидно до:31.08.2017г.
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: ДУРМУШ НЕДЖИБ ДУРМУШ,
МУСА ЕРОГЛУ, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, ЯКУБ
МЕХМЕДАЛИ ЯКУБ, АДИЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ, РАШИД РАСИМ ШАКИР,
РУШЕН ФЕЙЗИ ИБРЯМ, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЕХОВ, АДНАН
САЛИМ МЕХМЕД, ЗДРАВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ, СЪЛЗА ИВАНОВА
ЙОРДАНОВА, СЕЗГИН КАДИР РАМАДАН, МАХМУД КАДИР МЕХМЕД,
НЕВРИЕ

ДЖЕЛИЛ ФАРИЗ ЮНУЗ, СЕЙДАЛИ САЛИМ ХАЛИМ, ХАСАН КАДИР САДУЛА ,
АЛАЕТТИН ЕРЕН, ДУРСУН ДУРМУШ САДУЛА, ЕРДЖЕБ ШУКРИ РЕДЖЕБ,
СУНАЙ СЮЛЕЙМАН ТАСИМ,МИНЧО МИТКОВ КАРАДЖОВ, АЛЕКСИ ЖИВКОВ
ЩЕРЕВ, САФЕТ БЕЙСИМ ФЕРАД, МУТЛУ-РЕМЗИ САБРИ-ЕТ, ЕМИЛ АНГЕЛОВ
СТЕФАНОВ, ДУРМУШ АЗИС ДУРМУШ, МИНЧО КАРДАМОВ МИНЧЕВ, ХАСАН
ХАСАН ХАШИМ

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№36/16.08.2017г.

ДО
ДУРМУШ НЕДЖИБ ДУРМУШ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Стремци, общ.Кърджали, мах.Горна махала №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 №883/31.08.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№37/16.08.2017г.

ДО
НЕВРИЕ МУСА ЕРОГЛУ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Ален мак №20
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №385/22.04.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№38/16.08.2017г.

ДО
ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Болярци общ.Кърджали, ул.Няма улица №87
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №211/07.06.2017г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№40/16.08.2017г.

ДО
ЯКУБ МЕХМЕДАЛИ ЯКУБ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Бели пласт, общ.Кърджали, кв.Гъбите №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 №706/15.07.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№41/16.08.2017г.

ДО
АДИЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Люляково, общ.Кърджали, ул.Васил Левски №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 №827/12.08.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№43/16.08.2017г.

ДО
РАШИД РАСИМ ШАКИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица №46
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 №209/07.06.2017г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№44/16.08.2017г.

ДО
РУШЕН ФЕЙЗИ ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица №75
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 №1029/18.10.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№45/16.08.2017г.

ДО
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЕХОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали,кв.Веселчани-1,бл.8,вх.А,ет.5,ап.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 №679/09.12.2015г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№47/16.08.2017г.

ДО
АДНАН САЛИМ МЕХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Чилик, общ.Кърджали, ул.Пета №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 №927/08.09.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№48/16.08.2017г.

ДО
ЗДРАВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.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 №692/13.07.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№49/16.08.2017г.

ДО
СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица №51
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 №210/07.06.2017г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№50/16.08.2017г.

ДО
СЕЗГИН КАДИР РАМАДАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Зайчино, общ.Кърджали, ул.Няма улица №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 №212/07.06.2017г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№51/16.08.2017г.

ДО
МАХМУД КАДИР МЕХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Голяма бара, общ.Кърджали, ул.Няма улица №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 №86/01.02.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№52/16.08.2017г.

ДО
ДЖЕЛИЛ ФАРИЗ ЮНУЗ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Звънче, общ.Кърджали, ул.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 №296/30.03.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№53/16.08.2017г.

ДО
СЕЙДАЛИ САЛИМ ХАЛИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Звънче, общ.Кърджали, ул.Няма улица №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 №688/13.07.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№54/16.08.2017г.

ДО
ХАСАН КАДИР САДУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Скална глава, общ.Кърджали, ул.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 №892/01.09.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№55/16.08.2017г.

ДО
АЛАЕТТИН ЕРЕН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Пеньово, общ.Кърджали, ул.Втора №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 №56/15.01.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№56/16.08.2017г.

ДО
ДУРСУН ДУРМУШ САДУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Ридово, общ.Кърджали, ул.Няма улица №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 №101/05.02.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№57/16.08.2017г.

ДО
ЕРДЖЕБ ШУКРИ РЕДЖЕБ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Бленика, общ.Кърджали, ул.Извън регулация №44
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 №266/24.03.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№58/16.08.2017г.

ДО
СУНАЙ СЮЛЕЙМАН ТАСИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Бленика, общ.Кърджали, ул.Извън регулация №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 №866/24.08.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№59/16.08.2017г.

ДО
МИНЧО МИТКОВ КАРАДЖОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Воловарци, общ.Кърджали, махала Липа №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 №702/14.07.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№60/16.08.2017г.

ДО
АЛЕКСИ ЖИВКОВ ЩЕРЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Енчец, общ.Кърджали, ул.Пета №8
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 №1085/30.11.2016г В случай,че не се явите в
посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния
документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за
редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на
адрес: www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№61/16.08.2017г.

ДО
САФЕТ БЕЙСИМ ФЕРАД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Енчец, общ.Кърджали, ул.Десета№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 №566/13.06.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№63/16.08.2017г.

ДО
МУТЛУ-РЕМЗИ САБРИ-ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Срединка, 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 №878/29.08.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№64/16.08.2017г.

ДО
ЕМИЛ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Срединка, общ.Кърджали, ул.Първа №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 №304/04.04.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№65/16.08.2017г.

ДО
ДУРМУШ АЗИС ДУРМУШ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Главатарци, общ.Кърджали, ул.Няма у-ца№10
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №5 при
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за
връчване на АУЗД №525/07.06.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№65/16.08.2017г.

ДО
МИНЧО КАРДАМОВ МИНЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Житарник, общ.Кърджали, махала Бреза №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 №621/01.07.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№68/16.08.2017г.

ДО
ХАСАН ХАСАН ХАШИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ…………………………..
Адрес за кореспонденция с.Крайно село, общ.Кърджали, ул.Четвърта №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 №134/17.02.2016г 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 16.08.2017г
Дата на сваляне 31.08.2017г.

