СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 10.11.2021г
Валидно до: 24.11.2021г.
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.
ДЖЕМАЛ ЙОЗДАЛ, РАШИД СЮЛЕЙМАН РАШИД, МИРОСЛАВ РАДЕВ
ХАДЖИЕВ, РАФЕТ СЮЛЕЙМАН РАШИД, АХМЕД ЮСЕИН РАШИД,
НЕШЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ, СВЕТЛА СТЕФАНОВА КОЛЕВА, САМИ
ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ, ХАСАН ХАСАН РЕДЖЕБ, ЕВГЕНИ МИЛКОВ
АНДРЕЕВ, МИТКО АСЕНОВ ЯСЕНОВ, ЗОРА ЙОНОВА ИВАНОВА,
ЕВСТАТИ ЕВСТАТИЕВ ЕВГЕНИЕВ, АЛИ БЕКИР АЛИ, ВАСВИ МУСТАФА
МУСА, ЕЛКА АРСОВА БОЯНОВА, ЕРДИНЧ ХАСАН ЮСЕИН, ДЖАН
АВДЖЪ, ГЮНОЛ ЮСЕИН ВЕЛИ, РАДОСТИН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ,
ИВАН БРАТАНОВ ЙОСИФОВ, АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АЛИ, ЗАХАРИ
ГЕНАДИЕВ ИВАНОВ, СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, СНЕЖАНА
РУМЕНОВА АТАНАСОВА, ШЕВКЕТ РАМИ ХАЛИМ, БАХТИЯР МОХАМЕД
ИСМАИЛ, ЛЕВЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ, ЗЕЛИХА ШЕФКЕТ АЛИ, СВЕТЛА
АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЛЮТВИ МЕХМЕДАЛИ ЕМИН, ЕГЕА ФИШ ООД,
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ, МЕХМЕД ИСОВ АХМЕДОВ, ЗЛАТИАНА
АНДРЕЕВА ПОПОВА, ГАРАНТИ - МЕТОДИ БЕЛЧЕВ ЕТ, ЦАМАРИС
ГЕОРГИОС ЙОАКИМ, ЧУБУКЧУ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕРТЕН ЕООД, ХАБИБ
САИД ОСМАН, ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ, ПЕТЪР ЦЕКОВ ПЕТРОВ, ВЪЛЧО
ПИЛЕВ СТАЙКОВ, АТАНАС ТИХОМИРОВ АРАБОВ, МАРИЯНА
МАРИНОВА РАДНЕВА, ГЕОРГИ БИСЕРОВ МУКАНОВ, ДЖЕНГИЗ
МУСТАФА МЕСТАН, МУСТАФА РАМАДАН ШАБАН, МГА СТРОЙ ЕООД,
ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ, ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ, РАСИМ РАСИМ
ХРЮСТЕМ, РЕЙХАН ЛЮТВИ ЕМИН, БИРДЖАН КАСИМ АХМЕД, СЕРГЕЙ
АНДРЕЙОВИЧ ГРЕБЕНЮК, ГЕРГИН МАРТИНОВ МАРТИНОВ, ГЕОРГИ
ШЕНКОВ ШЕНКОВ, РЕЛАКС 83 ЕООД, СТЕФАН СТЕФАНОВ КИРЧЕВ,
ФИЛИП АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ГЮЛБАХАР МУСТАФА ШЛОДХАУЕР,
ГЮЛТЕН СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА, ГЮЛШЕН СЕФЕР ИБРЯМ, ГЕРГАНА
САШЕВА ОГНЯНОВА, ТАНЕР ТАСИМ ТАСИМ, КАЛИНКА ХРИСТОВА
МИТКОВА, ЕСИН ХАЛИМОВ ХАЛИЛОВ, ЕКРЕМ ХАЛИМ МУСТАФА,
САВА ДАРУНОВ МАРТИНОВ, САБРИ ДУРАН НАСУФ, НИКЕ-КОЛЕВА,
ЧАВДАРОВ СД, СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА, ВАКЛИН ХИТОВ
ТОПЧЕВ, МИЛЕН МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ХАККЪ МАНДЪРАДЖЪ ЕООД,
ИБРАХИМ ТЕБЕШ ЕООД и СУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ООД.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/10.11.2021г.
ДЖЕМАЛ ЙОЗДАЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Глухар, общ.Кърджали, ул.Момчил Юнак, 1.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Глухар, общ.Кърджали, ул.Момчил Юнак, 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 №659/07.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/10.11.2021г.
РАШИД СЮЛЕЙМАН РАШИД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №720/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/10.11.2021г.
МИРОСЛАВ РАДЕВ ХАДЖИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 103.

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 №738/12.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/10.11.2021г.
РАФЕТ СЮЛЕЙМАН РАШИД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, .Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 10.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Висока поляна, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №718/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/10.11.2021г.
АХМЕД ЮСЕИН РАШИД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, .
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Долище, 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 №661/08.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/10.11.2021г.
НЕШЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 237.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 237.

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 №705/05.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/10.11.2021г.
СВЕТЛА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 256.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 256.

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 №670/15.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/10.11.2021г.
САМИ ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Трета, 22.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Трета, 22.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №716/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/10.11.2021г.
ХАСАН ХАСАН РЕДЖЕБ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Долна крепост, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №656/07.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/10.11.2021г.
ЕВГЕНИ МИЛКОВ АНДРЕЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Горна крепост, общ.Кърджали, ул.Перперикон, 23.

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 №570/07.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/10.11.2021г.
МИТКО АСЕНОВ 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.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 133.

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 №701/02.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/10.11.2021г.
ЗОРА ЙОНОВА ИВАНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 85.

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 №476/27.04.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/10.11.2021г.
ЕВСТАТИ ЕВСТАТИЕВ ЕВГЕНИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Чифлик, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 85.

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 №477/27.04.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/10.11.2021г.

АЛИ БЕКИР АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Орешница, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №691/22.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/10.11.2021г.

ВАСВИ МУСТАФА МУСА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Хисарска, 15.

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 №645/01.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/10.11.2021г.

ЕЛКА АРСОВА БОЯНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Извън рег. план, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №741/18.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/10.11.2021г.

ЕРДИНЧ ХАСАН ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Извън регулация, 11.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №554/02.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/10.11.2021г.

ДЖАН АВДЖЪ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 23.

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 №602/17.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/10.11.2021г.

ГЮНОЛ ЮСЕИН ВЕЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Зелениково, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №560/03.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/10.11.2021г.

РАДОСТИН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Крайно село, общ.Кърджали,ул.Четвърта, 36.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с с.Крайно село, общ.Кърджали,ул.Четвърта, 36.

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 №708/03.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/10.11.2021г.
ИВАН БРАТАНОВ ЙОСИФОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Зимзелен, общ.Кърджали, мах.Бяло място, 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 №511/18.05.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/10.11.2021г.
АХМЕД МЕХМЕДАЛИ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с Зимзелен, общ.Кърджали, ул.Победа, 25.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Зимзелен, общ.Кърджали, ул.Победа, 25.

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 №641/29.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/10.11.2021г.
ЗАХАРИ ГЕНАДИЕВ ИВАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Рани лист, общ.Кърджали, ул.Мир, 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 №539/27.05.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/10.11.2021г.
СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Стремци, 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 №666/13.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/10.11.2021г.
СНЕЖАНА РУМЕНОВА АТАНАСОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Стремци, 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 №665/13.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/10.11.2021г.
ШЕВКЕТ РАМИ ХАЛИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с Опълченско, общ.Кърджали, ул.Изгрев, 12.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №706/05.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/10.11.2021г.
БАХТИЯР МОХАМЕД ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Детелина, 39.
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Айрово, общ.Кърджали, ул.Детелина, 39.

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 №688/21.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/10.11.2021г.
ЛЕВЕН МИЛЕНОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Яребица, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №323/04.03.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/10.11.2021г.
ЗЕЛИХА ШЕФКЕТ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Бойно общ.Кърджали, ул.Осми март, 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 №480/28.04.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/10.11.2021г.
СВЕТЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Кьосево, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №715/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/10.11.2021г.
ЛЮТВИ МЕХМЕДАЛИ ЕМИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Караманци, общ.Минерални бани, ул.Първа, 10
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Булаир, 25.

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 №745/30.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/10.11.2021г.
ЕГЕА ФИШ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204163801
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Преспа, 16.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Преспа, 16.
Представлявано от ДАМЯНОС ХРИСТОС МАРКАКИС
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 №578/09.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/10.11.2021г.
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 71.

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 №722/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/10.11.2021г.
МЕХМЕД ИСОВ АХМЕДОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми Октомври, 10, вх.Б, ет.3, ап.32
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми Октомври, 10, вх.Б, ет.3, ап.32

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №712/09.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/10.11.2021г.
ЗЛАТИАНА АНДРЕЕВА ПОПОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 42, вх.А, ет.3, ап.9.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 42, вх.А, ет.3, ап.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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №774/13.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 37/10.11.2021г.
ГАРАНТИ - МЕТОДИ БЕЛЧЕВ ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108008861
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 22
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 22.
Представлявано от МЕТОДИ АСЕНОВ БЕЛЧЕВ
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 №684/20.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 38/10.11.2021г.
ЦАМАРИС ГЕОРГИОС ЙОАКИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Отец Паисий, 10, вх.Б, ет.2, ап.17
Адрес по чл.8 от ДОПК ,

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 №652/05.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 39/10.11.2021г.
ЧУБУКЧУ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202626542
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, магазин №1
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14, магазин №1
Представлявано от СЕРКАН ЧУБУКЧУ
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 №686/21.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 40/10.11.2021г.
ЕРТЕН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203585059
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14.
Представлявано от МУРАТ ЧАЙЛАК
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 №732/10.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 41/10.11.2021г.
ХАБИБ САИД ОСМАН
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, кв.Горна гледка, 142.

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 №724/10.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 42/10.11.2021г.
ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ
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, кв.Горна гледка, 29.

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 №685/21.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 43/10.11.2021г.
ПЕТЪР ЦЕКОВ ПЕТРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Устрем, 12.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Устрем, 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 №709/05.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 44/10.11.2021г.
ВЪЛЧО ПИЛЕВ СТАЙКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мир, 24.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мир, 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 №675/20.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 45/10.11.2021г.
АТАНАС ТИХОМИРОВ АРАБОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 13А, вх.А, ет.1, ап.3.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 13А, вх.А, ет.1, 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 №700/02.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 46/10.11.2021г.
МАРИЯНА МАРИНОВА РАДНЕВА
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.Г, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 10, вх.Г, 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 №751/07.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 47/10.11.2021г.
ГЕОРГИ БИСЕРОВ МУКАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.7, ап.68.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.7, ап.68.

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 №682/20.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 48/10.11.2021г.
ДЖЕНГИЗ МУСТАФА МЕСТАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 6, вх.А, ет.7, ап.33.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 6, вх.А, ет.7, ап.33.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №584/11.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 49/10.11.2021г.
МУСТАФА РАМАДАН ШАБАН
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, 25, 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 №737/12.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 50/10.11.2021г.
МГА СТРОЙ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108691987
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Васил Друмев, 31, офис 1.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Васил Друмев, 31, офис 1.
Представлявано от ФИЛИП МИЛАНОВ МИЛАНОВ
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 №702/04.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 51/10.11.2021г.
ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ
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, 47, вх.В, ет.7, ап.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 №704/05.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 52/10.11.2021г.
ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ
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.Б, ет.1, ап.23
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 47, вх.Б, ет.1, ап.23

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 №676/20.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 53/10.11.2021г.
РАСИМ РАСИМ ХРЮСТЕМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Е, ет.3, ап.122
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Е, ет.3, ап.122

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №674/19.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 54/10.11.2021г.
РЕЙХАН ЛЮТВИ ЕМИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 61, вх.Е, ет.2, ап.105
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 61, вх.Е, ет.2, ап.105

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 №707/05.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 55/10.11.2021г.
БИРДЖАН КАСИМ АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 39, вх.А, ет.2, ап.4
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 39, вх.А, ет.2, ап.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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №647/02.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 56/10.11.2021г.
СЕРГЕЙ АНДРЕЙОВИЧ ГРЕБЕНЮК
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци – Прилепци, 107.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци – Прилепци, 107.

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 №667/14.07.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 57/10.11.2021г.
ГЕРГИН МАРТИНОВ МАРТИНОВ
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, кв.Възрожденци – Прилепци, 61.

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 №753/07.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 58/10.11.2021г.
ГЕОРГИ ШЕНКОВ ШЕНКОВ
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, кв.Възрожденци, 54, вх.В, ет.2, ап.39.

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 №752/07.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 59/10.11.2021г.
РЕЛАКС 83 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204487130
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.9, ап.57
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.9, ап.57

Представлявано от РАДОСТИН МИТЕВ МИТЕВ
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 №748/07.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 60/10.11.2021г.
СТЕФАН СТЕФАНОВ КИРЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 31.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №730/10.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 61/10.11.2021г.
ФИЛИП АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 93.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 93.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №725/10.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 62/10.11.2021г.
ГЮЛБАХАР МУСТАФА ШЛОДХАУЕР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Крайна, 10.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Крайна, 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 №767/10.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 63/10.11.2021г.
ГЮЛТЕН СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 109.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 109.

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 №610/21.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 64/10.11.2021г.
ГЮЛШЕН СЕФЕР ИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 45.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 45.

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 №756/08.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 65/10.11.2021г.
ГЕРГАНА САШЕВА ОГНЯНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 37.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 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 №613/21.06.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 66/10.11.2021г.
ТАНЕР ТАСИМ ТАСИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Климент Охридски, 50.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Климент Охридски, 50.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №729/10.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 67/10.11.2021г.
КАЛИНКА ХРИСТОВА МИТКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №744/30.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 68/10.11.2021г.
ЕСИН ХАЛИМОВ ХАЛИЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №540/27.05.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 69/10.11.2021г.
ЕКРЕМ ХАЛИМ МУСТАФА
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, ул.Северна, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №488/11.05.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 70/10.11.2021г.
САВА ДАРУНОВ МАРТИНОВ
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, ул.Северна, 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 №499/12.05.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 71/10.11.2021г.
САБРИ ДУРАН НАСУФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 5.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 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 №496/12.05.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 72/10.11.2021г.
НИКЕ-КОЛЕВА, ЧАВДАРОВ СД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108008605
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Славянска, 29.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Славянска, 29

Представлявано от КАТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
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 №747/31.08.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 73/10.11.2021г.
СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 9.
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 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 №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №637/28.06.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 74/10.11.2021г.
ВАКЛИН ХИТОВ ТОПЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Старцево , общ.Златоград, ул.Люляк, 33
Адрес по чл.8 от ДОПК , с.Старцево , общ.Златоград, ул.Люляк, 33

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №614/21.06.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 75/10.11.2021г.
МИЛЕН МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски, 38, вх.А, ет.9, ап.34
Адрес по чл.8 от ДОПК , гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски, 38, вх.А, ет.9, ап.34

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 №669/15.07.2021г. 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/ 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 76/10.11.2021г.
ХАККЪ МАНДЪРАДЖЪ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204028533
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 АХМЕТ ЮЧЛЕР
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 №760/09.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 77/10.11.2021г.
ИБРАХИМ ТЕБЕШ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204141541
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 АХМЕТ ЮЧЛЕР
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 №762/09.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 78/10.11.2021г.
СУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203909739
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис – 5.
Адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Арда, 3, офис – 5.

Представлявано от ОЛИВИЕ ЛИОНЕЛ ИБАНЕС
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 №765/09.09.2021г. 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 10.11.2021г
Дата на сваляне 24.11.2021г.

