СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 15.11.2019г
Валидно до: 29.11.2019г.
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 едно с Покани за доброволно изпълнение на основание
/уведомление/ по чл.182,ал.1 от ДОПК
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание
чл.32, ал.6 от ДОПК съответния документ/акт и покана в едно
със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се
счита за редовно връчен.
ДОБРИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ДУЙГУ ТРАНС ЕООД, СИДЕР РУЖИНОВ
МАРТИНОВ, НЕВЕНА ХУБЕНОВА ПЕТРОВА, „КОНСТАНТ 2006”-ЕООД,
„КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ”-ЕООД, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, КОСТА КИРЧЕВ
КИЛФАНОВ, ТЕНЧО ПРОДАНОВ ТЕНЕВ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ, НЕРМИН
МЕХМЕД АЛИ, ВЪЛЧО ИВАНОВ АНЧЕВ, КИРИЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА,
ФЕВЗИ СЕЛИМ ФЕЙЗИ, ГЮЛТЕН ИБРЯМОВА КАДИРОВА, МЕХМЕД ИБРЯМОВ
КАДИРОВ, ИБРАХИМ ИБРЯМОВ КАДИРОВ, СИЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЙЧЕВА,
ШЕФИЕ ИБРЯМОВА СТИЛЯНОВА, МЕРГЮЛ АЛИ ЮСЕИН, РАМАДАН АЛИ БЕКИР,
ЕМИЛ МИТКОВ БЕЛЕВ, БОГДАН ИВАЙЛОВ МАВРОДИНОВ, СЕВГИНАР МЕХМЕД
МЕСТАН, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ, МИТКО ИВАНОВ ГРИГОРОВ, ЛЕЙЛЯ
МУСТАФА БРАЙКОВА, ИВАН ТОНЧЕВ СТОИЛОВ, ЗДРАВКО НИКОЛОВ
КАРАМАРКОВ, МИЛЧО СТЕФАНОВ СТАНЕВ, ИВАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА,
АХМЕД МЮМЮН МЮМЮН, ЮКСЕЛ ЙЪЛМАЗ, НАРМИНА ИСМАИЛОВ ЕООД,
МЮМЮН НЕШАД МУСТАФА, РИДВАН МУСТАФА МУСТАФА, ХРИСТО
ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ, „ДЕНИС - АЙФЕР ИЛЯЗ”-ЕТ, АЙФЕР МЮМЮНАЛИ АЛИ,
РАДОСТИН МИТЕВ МИТЕВ, СЕМРА СЕБАХТИН ИДРИЗ, ЕЛЕНА АТАНАСОВА
ВЕЛИЧКОВА, СЕВДА ЮСЕИН АХМЕД, БАЙРИЕ СЕЛЯЙТИН ЮСЕИН и АЛИ
СЕЛЯТИНОВ АХМЕДОВ.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/15.11.2019г.
ДОБРИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Булаир, 4, вх.Б, ет.4, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №237/12.02.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/15.11.2019г.
„ДУЙГУ ТРАНС” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 200964342
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Сан Стефано, 23.
Представлявано от РЕДЖЕБ ОСМАНОВ АХМЕДОВ
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №996/20.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/15.11.2019г.
СИДЕР РУЖИНОВ МАРТИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Булаир, 7, вх.Б, ет.4, ап.24.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1035/28.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/15.11.2019г.
НЕВЕНА ХУБЕНОВА ПЕТРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски, 66, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №300/09.07.2018г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/15.11.2019г.
„КОНСТАНТ 2006” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 75.
Представлявано от КОНСТАНТИН ТОДОРОВ КЬОСЕВ
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №869/29.07.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/15.11.2019г.
„КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми март, 32.
Представлявано от АБДУРАХМАН КАЛАЙДЖЪ
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №981/99.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/15.11.2019г.
ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мир, 25А.
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1024/26.08.2018г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/15.11.2019г.
КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Устрем, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №545/08.05.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/15.11.2019г.
ТЕНЧО ПРОДАНОВ ТЕНЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Трапезица, 21, вх.А, ет.2,
ап.5.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №456/02.04.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/15.11.2019г.
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Места, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №949/13.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/15.11.2019г.
НЕРМИН МЕХМЕД АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Крайбрежна, 12. вх.А, ет.7,
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №134/26.02.2018г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/15.11.2019г.
ВЪЛЧО ИВАНОВ АНЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми март, 7, вх.А, ет.2,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №693/01.07.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/15.11.2019г.
КИРИЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Балкан, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №522/30.04.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/15.11.2019г.
ФЕВЗИ СЕЛИМ ФЕЙЗИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 98, вх.Г, ет.1,
ап.58.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1110/11.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/15.11.2019г.
ГЮЛТЕН ИБРЯМОВА КАДИРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 98, вх.Г, ет.1,
ап.58.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1105/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/15.11.2019г.
МЕХМЕД ИБРЯМОВ КАДИРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 98, вх.Г, ет.1,
ап.58.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1104/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/15.11.2019г.
ИБРАХИМ ИБРЯМОВ КАДИРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 98, вх.Г, ет.1,
ап.58.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1103/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/15.11.2019г.
СИЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЙЧЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 37, вх.Д, ет.7,
ап.97.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №974/16.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/15.11.2019г.
ШЕФИЕ ИБРЯМОВА СТИЛЯНОВА
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.5,
ап.35.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1102/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/15.11.2019г.
МЕРГЮЛ АЛИ ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 44, вх.В, ет.3,
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1106/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/15.11.2019г.
РАМАДАН АЛИ ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 44, вх.В, ет.3,
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1107/10.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/15.11.2019г.
ЕМИЛ МИТКОВ БЕЛЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 49, вх.А, ет.4,
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №968/16.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/15.11.2019г.
БОГДАН ИВАЙЛОВ МАВРОДИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 33, вх.Б, ет.2,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №957/15.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/15.11.2019г.
СЕВГИНАР МЕХМЕД МЕСТАН
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.3,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №944/13.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/15.11.2019г.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Генерал Чернозубов,19, вх.А, ет.4,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1153/07.10.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/15.11.2019г.
МИТКО ИВАНОВ ГРИГОРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Генерал Чернозубов,19, вх.А, ет.4,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1154/07.10.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/15.11.2019г.
ЛЕЙЛЯ МУСТАФА БРАЙКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тутракан, 14, вх.А, ет.2, ап.5.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав” 1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №953/14.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/15.11.2019г.
ИВАН ТОНЧЕВ СТОИЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 9, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1034/28.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/15.11.2019г.
ЗДРАВКО НИКОЛОВ КАРАМАРКОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Опълченска, 55.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав” 1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №283/21.02.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/15.11.2019г.
МИЛЧО СТЕФАНОВ СТАНЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Бистрица, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №961/15.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/15.11.2019г.
ИВАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №757/09.07.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/15.11.2019г.
АХМЕД МЮМЮН МЮМЮН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Иван Балкански,29,вх.А, ет.4,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1060/30.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/15.11.2019г.
ЮКСЕЛ ЙЪЛМАЗ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 102, вх.В, ет.4,
ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1041/28.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/15.11.2019г.
„НАРМИНА ИСМАИЛОВА” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203692851
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Евридика, 1, вх.А, ет.3,
ап.7.
Представлявано от НАРМИНА ИСМАИЛОВА
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №872/30.07.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/15.11.2019г.
МЮМЮН НЕШАД МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.В, ет.5,
ап.49.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1090/04.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 37/15.11.2019г.
РИДВАН МУСТАФА МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 37, вх.Д, ет.5,
ап.92.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1009/22.08.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 38/15.11.2019г.
ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 45, вх.В, ет.5,
ап.42.

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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1082/03.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 39/15.11.2019г.
„ДЕНИС – АЙФЕР ИЛЯЗ” ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108003355
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Александър Занков, 5,вх.А, ет.3, ап.8.
Представлявано от АЙФЕР МЮМЮНАЛИ АЛИ
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №155/16.03.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 40/15.11.2019г.
АЙФЕР МЮМЮНАЛИ АЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, ул.Александър Занков, 5,вх.А, ет.3, ап.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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1005/22.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 41/15.11.2019г.
РАДОСТИН МИТЕВ МИТЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.9, ап.57.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали, ул.”Деспот Слав” 1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1085/03.09.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 42/15.11.2019г.
СЕМРА СЕБАХТИН ИДРИЗ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция:гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.А, ет.1,
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №1056/30.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 43/15.11.2019г.
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Брестовица, общ.Родопи, ул.Родопи, 47.
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали, ул.”Деспот Слав” 1 в стая №4
при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №900/02.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 44/15.11.2019г.
СЕВДА ЮСЕИН АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Сладун, общ.Свиленград.
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №975/19.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 45/15.11.2019г.
БАЙРИЕ СЕЛЯЙТИН ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Сладун, общ.Свиленград.
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №979/19.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 46/15.11.2019г.
АЛИ СЕЛЯТИНОВ АХМЕДОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: с.Сладун, общ.Свиленград.
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. до
17,00ч. за връчване на АУЗД №978/19.08.2019г. 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 15.11.2019г
Дата на сваляне 29.11.2019г.

