СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 20.10.2020г
Валидно до: 03.11.2020г.
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.
СТАНКА
ВАСИЛЕВА
ВАСИЛЕВА,
ДИМИТЪР
ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕВ, НАИМ САЛИМ МУСТАФА, МУСТАФА САЛИМ ХАКЪ, БАСРИ
АХМЕТ МЕХМЕТ, ДЕНИС СЕВГИН ЕРЕК, АХМЕД КЕРИМ БЕХЧЕТ,
СЕЗГИН КЕРИМ БЕХЧЕТ, ТУРГАЙ АРИФ МЕХМЕДАЛИ, РУБЕЙДА
КЕРИМ АХМЕД, ГАНКА РАЙЧЕВА МЛАДЕНОВА, ХУБЕН МИНЧЕВ
ДЕТЕЛИНОВ,
АНЕТА ВАСИЛЕВА ЯКОВА, НЕЙЧО НИКОЛАЕВ
МИХАЙЛОВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КАМАРЕВ, НАДЖИЕ СМАИЛОВА
ЮСЕИНОВА, НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ СТЕФАНОВ, ФОРУМ АРЕА ЕООД,
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ, ФИКРАН ХАБИБ БЕЙТУЛА, НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВА МАДЖАРОВА, СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ,
СТОЯН ХАРИЗАНОВ ТРИФОНОВ, СИЛВИЯ СИМЕОНОВА КОЛАРОВА,
ЕЛЕНА МАРТИНОВА АКУДАД, АЛБЕНА МАРТИНОВА КОЛАРОВА,
ЛЮБЕН МАРТИНОВ КОЛАРОВ, ЛЮБОМИР МАРТИНОВ ТЕНЕВ,
ХРИСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, ЮСЕИН ХАСАН ЮСЕИН, СТЕФАН
СЪБИНОВ МИЛЕВ, С И Д КАРЯГИНИ ООД, АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА
ЮЛМАНОВА, ТЮРКЯН БЕЙТУЛА ХАСАН и ДИМИТЪР ДИНКОВ
СЛАВЧЧЕВ.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/20.10.2020г.
СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Трапезица, 19.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Трапезица, 19.
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 №181/18.02.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/20.10.2020г.
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Трапезица, 19.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Трапезица, 19.
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 №180/18.02.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/20.10.2020г.
НАИМ САЛИМ МУСТАФА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99.
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 №770/20.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/20.10.2020г.
МУСТАФА САЛИМ ХАКЪ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99.
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 №767/20.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/20.10.2020г.
БАСРИ АХМЕТ МЕХМЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Болярци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №915/28.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/20.10.2020г.
ДЕНИС СЕВГИН ЕРЕК
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Искър, 20
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Оборище, 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 №899/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/20.10.2020г.
АХМЕД КЕРИМ БЕХЧЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Искър, 20
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Искър, 20
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №898/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/20.10.2020г.
СЕЗГИН КЕРИМ БЕХЧЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Искър, 20
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Искър, 20
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №897/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/20.10.2020г.
ТУРГАЙ АРИФ МЕХМЕДАЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Сава Раковски, 4.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Сава Раковски, 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 №894/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/20.10.2020г.
РУБЕЙДА КЕРИМ АХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Сава Раковски, 8.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски.
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 №826/30.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/20.10.2020г.
ГАНКА РАЙЧЕВА МЛАДЕНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Джебел, общ.Джебел, ул.Басма, 2.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Джебел, общ.Джебел, ул.Басма, 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 №350/27.04.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/20.10.2020г.
ХУБЕН МИНЧЕВ ДЕТЕЛИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Свиленград, ул.Рила, 2, ет.4, ап.16
Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни приходи”Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при Айсел
Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №711/07.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/20.10.2020г.
АНЕТА ВАСИЛЕВА ЯКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул.Григор Пърличев, 28, вх.А, ет.1, ап.3
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.Григор Пърличев, 28, 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 №599/17.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/20.10.2020г.
НЕЙЧО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Меричлери, общ.Димитровград, ул.Първа, 6
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Меричлери, общ.Димитровград, ул.Първа, 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 №348/27.04.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/20.10.2020г.
ТОДОР ВАСИЛЕВ КАМАРЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Плевен, общ.Плевен, жк.Дружба, 221, вх.Б, ет.6, ап.17
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Плевен, общ.Плевен, жк.Дружба, 221, вх.Б, ет.6, ап.17
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 №776/21.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/20.10.2020г.
НАДЖИЕ СМАИЛОВА ЮСЕИНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Харманли, общ.Харманли, ул.Преслав, 52
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, общ.Харманли, ул.Преслав, 52
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 №644/25.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/20.10.2020г.
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ СТЕФАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Върбово , общ.Харманли.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, общ.Харманли, ул.Янтра, 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 №648/25.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/20.10.2020г.
ФОРУМ АРЕА ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108676113
Адрес за кореспонденция гр.Пловдив, р-н Северен, ул.Победа, 37, ет.2, ап.6
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, р-н Северен, ул.Победа, 37, ет.2, ап.6
Представлявано от ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
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 №715/08.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/20.10.2020г.
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 23.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 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 №914/28.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/20.10.2020г.
ФИКРАН ХАБИБ БЕЙТУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция с.Долище, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 62.
Адрес по чл.8 от ДОПК с.Долище, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №886/24.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/20.10.2020г.
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА МАДЖАРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, вх.А, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 107, 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 №888/24.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/20.10.2020г.
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.Г, ет.3, ап.57.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 96, вх.Г, ет.3, 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. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №1003/21.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения
срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще
бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/20.10.2020г.
СТОЯН ХАРИЗАНОВ ТРИФОНОВ
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, 61, вх.Е, ет.5, ап.115.

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 №863/14.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/20.10.2020г.
СИЛВИЯ СИМЕОНОВА КОЛАРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.45.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.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 №928/02.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/20.10.2020г.
ЕЛЕНА МАРТИНОВА АКУДАД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.45.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.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 №932/02.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/20.10.2020г.
АЛБЕНА МАРТИНОВА КОЛАРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.45.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.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 №931/02.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/20.10.2020г.
ЛЮБЕН МАРТИНОВ КОЛАРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.45.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.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 №930/02.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/20.10.2020г.
ЛЮБОМИР МАРТИНОВ ТЕНЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.45.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.В, ет.1, ап.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 №929/02.09.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/20.10.2020г.
ХРИСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 21, вх.А, ет.2, ап.5.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 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. до17,00ч. за връчване на
АУЗД №902/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/20.10.2020г.
ЮСЕИН ХАСАН ЮСЕИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мара Петлякова, 3.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Мара Петлякова, 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 №531/08.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/20.10.2020г.
СТЕФАН СЪБИНОВ МИЛЕВ
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.Веселчани-1, 9, вх.А, ет.2, ап.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 №811/29.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/20.10.2020г.
С И Д КАРЯГИНИ ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 108692548
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2А, вх.Б, ет.6, ап.36.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2А, вх.Б, ет.6, ап.36.
Представлявано от ДИМИТЪР ЕМИЛОВ КАРЯГИН
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 №607/19.06.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/20.10.2020г.
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА ЮЛМАНОВА
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.Веселчани-2, 1А, 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 №808/29.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ………………
име,подпис и печат

Дата на поставяне/дата на публикуване 20.10.2020г
Дата на сваляне 03.11.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/20.10.2020г.
ТЮРКЯН БЕЙТУЛА ХАСАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 2, вх.А, ет.8, ап.56.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 2, вх.А, ет.8, ап.56.

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 №753/16.07.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
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6600 гр.Кърджали ул.”Деспот Слав”1
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/20.10.2020г.
ДИМИТЪР ДИНКОВ СЛАВЧЧЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.6, ап.32.
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.6, 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 №892/25.08.2020г. В случай,че не се явите в посочения срок,на
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде
приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес:
www.kardjali.bg
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