СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ
ДОПК
Публикувано на 10.09.2021г
Валидно до: 24.09.2021г.

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.
ЕРОЛ НАИМОВ СМАИЛОВ, ВИ ЕС ЕН ГРУП ЕООД, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ
НЕДЯЛКОВ, ГЮЛНАЗ СЕФЕР МЕХМЕД, ГЕОРГИ ВЪЛКОВ АРНАУДОВ,
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА,
ЕМИЛ ВЕЛИЗАРОВ БОЯНОВ, БОЯН БОЙКОВ БОЙЧЕВ , КРАСИМИРА
ТИРИЯКОВА ЦЕКОВА, ГЮРСЕЛ МЕХМЕД КАДИР, ЕРСИН ШЮКРИ
АКИФ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТРЕВ, ДЕССАРА БГ ЕООД, НАСКО АТАНАС ИЛИЕВ ЕТ, ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАНОЛОВ, ВЕРКА АТАНАСОВА
ЖЕЛЯЗКОВА, АКО - 1991 ЕООД, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ДИМИТЪР
АТАНАСОВ МИТРЕВ , ФАТМЕ ШЕФКЕТ ОСМАН, АННА ФИДАНОВА
АНТОНОВА, МЕХМЕД МУРАД АЛИ, АТЪЛГАН ООД

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/10.09.2021г.
ЕРОЛ НАИМОВ СМАИЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Пловдив, жк.Тракия, №314, вх.Б, ет.1, ап.1
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, жк.Тракия, №314, вх.Б, 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 №502/14.05.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/10.09.2021г.
ВИ ЕС ЕН ГРУП ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203681082
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.
Представлявано от ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ
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 №632/25.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/10.09.2021г.
РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 47, вх.Б, ет.5, ап.12.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №618/22.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/10.09.2021г.
ГЮЛНАЗ СЕФЕР МЕХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Б, ет.5, ап.20.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Б, ет.5, ап.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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №564/07.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/10.09.2021г.
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ АРНАУДОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Г, ет.5, ап.40.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Г, ет.5, ап.40.
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 №558/03.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/10.09.2021г.
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Казанлък, общ.Казанлък ул. 24-ти август, 2, вх.Б, ет.2, 30.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Г, ет.5, ап.40.
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 №557/03.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/10.09.2021г.
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Г, ет.5, ап.40.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3, вх.Г, ет.5, ап.40.
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 №556/03.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/10.09.2021г.
ЕМИЛ ВЕЛИЗАРОВ БОЯНОВ
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.2, ап.12.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.2, ап.12.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №575/09.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/10.09.2021г.
БОЯН БОЙКОВ БОЙЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.София, жк.Студенски град, 59, вх.А, ет.3, ап.306
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 47, вх.Г, ет.1, ап.69.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №616/21.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/10.09.2021г.
КРАСИМИРА ТИРИЯКОВА ЦЕКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.6-ти Септември, 161, ет.2, ап.13
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 54, вх.Г, ет.5, ап.69.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №466/22.04.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/10.09.2021г.
ГЮРСЕЛ МЕХМЕД КАДИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 50, вх.Б, ет.7, ап.43.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 50, вх.Б, ет.7, ап.43.
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 №559/03.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/10.09.2021г.
ЕРСИН ШЮКРИ АКИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Йордан Йовков, 15, вх.Б, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Йордан Йовков, 15, вх.Б, 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 №542/27.05.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/10.09.2021г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТРЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 60, вх.В, ет.8, ап.62.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 60, вх.В, ет.8, ап.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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №622/22.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/10.09.2021г.
ДЕССАРА БГ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204694766
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 47, ет.2, офис - 7
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 47, ет.2, офис - 7

Представлявано от АВРААМ МИХАИЛИДИС
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 №549/01.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/10.09.2021г.
НАСКО - АТАНАС ИЛИЕВ ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108563090
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 3, вх.Б, ет.5, ап.34
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул. Сан Стефано, 3, вх.Б, ет.5, ап.34

Представлявано от АТАНАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
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 №543/27.05.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/10.09.2021г.
ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАНОЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 69
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 69
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №545/28.05.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/10.09.2021г.
ВЕРКА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 12, вх.А, ет.2, ап.3.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 12, вх.А, ет.2, ап.3.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №594/16.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/10.09.2021г.
АКО - 1991 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202690363
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 85, вх.А, ет.2, ап.4
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 85, вх.А, ет.2, ап.4

Представлявано от НЕТЗИТЕТ МАТЗП
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 №625/23.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/10.09.2021г.
ЮСУФ САЛИФ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Яна Лъскова, 30.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Звиница, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №664/13.07.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/10.09.2021г.
ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТРЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Царева Поляна, общ.Стамболово
Адрес по чл.8 от ДОПК гр. Кърджали, ул.Беломорски, 28, вх. Б, ет. 2, ап.16
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 №583/11.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/10.09.2021г.
ФАТМЕ ШЕФКЕТ ОСМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Гъсково, общ.Кърджали №6
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Гъсково, общ.Кърджали №6
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №663/08.07.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/10.09.2021г.
АННА ФИДАНОВА АНТОНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Орешница общ.Кърджали, ул. Седма №5
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Орешница общ.Кърджали, ул. Седма №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 №626/25.06.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/10.09.2021г.
МЕХМЕД МУРАД АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Скална Глава общ.Кърджали, №18
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Скална Глава общ.Кърджали, №18
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №205/05.02.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/10.09.2021г.
АТЪЛГАН ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.София, р-н Сердика, жк Банишора, ул. С. Врачански №70
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.София, р-н Сердика, жк Банишора, ул. С. Врачански №70
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 №432/26.03.2021г. 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 10.09.2021г
Дата на сваляне 24.09.2021г.

