СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА
С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 08.01.2021г
Валидно до: 22.01.2021г.
Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от публикуване на
настоящото съобщение следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали, ул.”Деспот Слав”1/над Паспортна служба/ в стая №4 от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.
В
случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК
съответния документ/акт и покана в едно със съобщението ще бъде приложен
към преписката и ще се счита за редовно връчен.
ПАВЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА, ХАТИДЖЕ ШАБАН ФАХРИ, СЕЙФЕТИН
МЕХМЕДЕМИН ХАСАН, МЕХМЕТ КОЧУЛУ ЕООД, ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ
ЕООД, КАРТАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД, СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД, МАРТИН
АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ, БЕСУУД ЕООД, ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА,
ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ, ХАЛИМ САИМ ХАЙРУЛА, АЛИ КЪСМЕТЛИ,
СУЗАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И
РАЗВИТИЕ БЪЛГРИЯ ООД, ХАРИЗАН ИЛИЕВ ШЕНКОВ, ВАЙПУЪРКЪРС
ООД, ХИДРОСТРОЙ АРДА ЕООД, СТЕФАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ, ВИК СТРОЙ
1 ЕООД, АЙДЪН АЛИ ИБРАМ, ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ ГУДУМАНОВ,
ТОДОР ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ, ФУАТ ФЕРУХ ФАХРЕДИН, ОСМАН
СИЗГЕН ЕООД, С-КАРС-34 ЕООД, ПЕТЪР ИВАНОВ ЛАМБРЕВ, СНЕЖАНА
КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА, АНДРЕЙ ИГНАТОВ МЛАДЕНОВ, ИРИС ГЮЛШЕН КАЛЕДЖИ ЕТ, АХМЕТ ХАЛЕФОГЛУ ООД, ВОСС ЕООД,
МЕХМЕТ ОНАН ЕООД, АЛПАРСЛАН ЙЪЛДЪРЪМ ЕООД, ЛЕВЕНТ
КЬОРОГЛУ ЕООД, МЕРТ ГЬОК ЕООД, ДЖЕВДЕТ ЕРГЮЛЕР ЕООД, ТЕНГИЗ
ТАСАР ЕООД, АБДУЛКАДИР СЕРТТАШ ЕООД, БЕЙСИК БЪЛГЕРИЯ ЕООД
и РАДОСЛАВ ТЕНЕВ МИХАЙЛОВ.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/08.01.2021г.
ПАВЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Дарец, 5.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Дарец, 5.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1104/26.10.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/08.01.2021г.
ХАТИДЖЕ ШАБАН ФАХРИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Родопи, 76.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Родопи, 76.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№912/27.08.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/08.01.2021г.
СЕЙФЕТИН МЕХМЕДЕМИН ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Родопи, 7.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Родопи, 7.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1227/10.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/08.01.2021г.
МЕХМЕТ КОЧУЛУ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203738028
Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от СИНАН ЧАМЛЪБЕЛ и ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1178/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/08.01.2021г.
ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203388088
Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1168/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/08.01.2021г.
КАРТАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202613299
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ФАТИХ ГЮЛЕН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1167/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/08.01.2021г.
СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202349110
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1159/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/08.01.2021г.
МАРТИН АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Скалище, общ.Кърджали, ул.Втора, 57.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1272/17.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/08.01.2021г.
БЕСУУД ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202029636
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 11, ет.2, ап.17.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 11, ет.2, ап.17.
Представлявано от ДЖИХАН АНЛИТАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1174/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/08.01.2021г.
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.д-р Георги Попмаринов, 28А.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.д-р Георги Попмаринов, 28А.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1155/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/08.01.2021г.
ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Екзарх Йосиф, 17, вх.Б, ет.2, ап.22.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Екзарх Йосиф, 17, вх.Б, ет.2, 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 №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1151/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/08.01.2021г.
ХАЛИМ САИМ ХАЙРУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Мост, общ.Кърджали, ул.Първа, 10.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Мост, общ.Кърджали, ул.Първа, 10.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1156/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/08.01.2021г.
АЛИ КЪСМЕТЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 65.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 65.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1193/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/08.01.2021г.
СУЗАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 24.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 24.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1199/09.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/08.01.2021г.
ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ
БЪЛГРИЯ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 200881206
Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Хан Аспарух, 5, вх.Б, ет.1, ап.16.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Хан Аспарух, 5, вх.Б, ет.1, ап.16.
Представлявано от ЙОАННИС СТАВРОС ЛАЗАРИДИС
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1197/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/08.01.2021г.
ХАРИЗАН ИЛИЕВ ШЕНКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Васил Левски, 2Г.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.Васил Левски, 2Г.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1157/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/08.01.2021г.
ВАЙПУЪРКЪРС ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202820718
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 47.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул. Републиканска, 47.
Представлявано от Николаос Георгиос Пацос
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД №1340/24
.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/08.01.2021г.
ХИДРОСТРОЙ АРДА ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 000223252
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев- строителен полигонБетонов център на Хидрострой.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев- строителен полигонБетонов център на Хидрострой.
Представлявано от КРАСИМИР КРАСТИНОВ ДИМОВ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1173/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/08.01.2021г.
СТЕФАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 22.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 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 №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1113/30.10.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/08.01.2021г.
ВИК СТРОЙ 1 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202519177
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1В, вх.Б, ет.5, ап.29.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1В, вх.Б, ет.5, ап.29.
Представлявано от ЕРДЖАН САБАХТИНОВ САБРИЕВ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1170/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/08.01.2021г.
АЙДЪН АЛИ ИБРАМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2А, вх.Б, ет.2, ап.27.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2А, вх.Б, ет.2, ап.27.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1135/03.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/08.01.2021г.
ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ ГУДУМАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.А, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.А, ет.1, ап.1.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1120/02.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/08.01.2021г.
ТОДОР ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 7, вх.А, ет.1, ап.5.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 7, вх.А, ет.1, ап.5.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1154/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/08.01.2021г.
ФУАТ ФЕРУХ ФАХРЕДИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.10, ап.65.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Веслец, 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 №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1161/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/08.01.2021г.
ОСМАН СИЗГЕН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204741917
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71.
Представлявано от ВЕДАТ СИЗГИН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1192/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/08.01.2021г.
С-КАРС-34 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203171179
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37.
Представлявано от ХАЛИЛ ЙОЗТЕКЕ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1143/04.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/08.01.2021г.
ПЕТЪР ИВАНОВ ЛАМБРЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.Б, ет.2, ап.24.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.Б, ет.2, ап.24.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1117/02.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/08.01.2021г.
СНЕЖАНА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА
Наименование на задълженото лице

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

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1358/25.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/08.01.2021г.
АНДРЕЙ ИГНАТОВ МЛАДЕНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци – Прилепци, 37.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1140/04.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/08.01.2021г.
ИРИС - ГЮЛШЕН КАЛЕДЖИ ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108507558
Адрес за кореспонденция , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Д, ет.6, ап.109.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Д, ет.6, ап.109.
Представлявано от ГЮЛШЕН САБРИ КАЛАДЖИ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1338/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/08.01.2021г.
АХМЕТ ХАЛЕФОГЛУ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203537203
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 58, вх.А, ет.2, ап.6.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 58, вх.А, ет.2, ап.6.
Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН и КАДИР СЕЛЧУК ЕРГЕНЧ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1169/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/08.01.2021г.
ВОСС ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203340184
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 83, вх.Б, ет.2, ап.6.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 83, вх.Б, ет.2, ап.6.
Представлявано от ОНУР ДЖЕЙЛАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1172/05.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/08.01.2021г.
МЕХМЕТ ОНАН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203517987
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.кап.Георги Георгиев , 1, вх.А, ет.5, ап.13.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.кап.Георги Георгиев , 1, вх.А, ет.5, ап.13.
Представлявано от ОНУР ДЖЕЙЛАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1177/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/08.01.2021г.
АЛПАРСЛАН ЙЪЛДЪРЪМ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203987664
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.6, ап.10.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.6, ап.10.
Представлявано от ГАЛИП ПАЛА
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1190/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/08.01.2021г.
ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203163168
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.Добри Чинтулов, 15, вх.А, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Добри Чинтулов, 15, вх.А, ет.1, ап.1.
Представлявано от ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1180/06.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/08.01.2021г.
МЕРТ ГЬОК ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203834724
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ШЕНОЛ РЕШАД ЧОКОЙ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1341/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 37/08.01.2021г.
ДЖЕВДЕТ ЕРГЮЛЕР ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203446547
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ДЖЕВДЕТ ЕРГЮЛЕР
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1342/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 38/08.01.2021г.
ТЕНГИЗ ТАСАР ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204082888
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1343/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 39/08.01.2021г.
АБДУЛКАДИР СЕРТТАШ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203624028
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2.
Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1344/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 40/08.01.2021г.
БЕЙСИК БЪЛГЕРИЯ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 124633111
Адрес за кореспонденция, с.Тополчане, общ.Кърджали.
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Тополчане, общ.Кърджали.
Представлявано от КРИСТИН ЛОРД
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1334/24.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 41/08.01.2021г.
РАДОСЛАВ ТЕНЕВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК, с.Кобиляне, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 60.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне
на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”-Община
Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел Мустафова на
длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на АУЗД
№1121/02.11.2020г. 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 08.01.2021г
Дата на сваляне 22.01.2021г.

