СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 27.03.2020г
Валидно до: 10.04.2020г.
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
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.
ЕРСЕЛ ОСМАН ОСМАН, ГЮРСЕЛ ОСМАН ИСМАИЛ, КЕРИМ
ОСМАН ОСМАН, ДЕНИЗ МЕТИН РАСИМ, БАЙРАМ ШЕРИФ
САЛИ, „ЧАЙЛАК ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД, „ПАСИФИК
ГЪДА” ООД, ИВАН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ, МИРОСЛАВ
ЗАРКОВ ГОРАНОВ, НИКОЛА МАРИНОВ ВАНЕВ, „ГЕРИС ГЕРГИН ЧАНКОВ” ЕТ, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, МЕСУТ
САЛИФ ШЕРИФ, „МУСТАФА БАШЕР” ЕООД, НИЯ
КИРИЛОВА ЗГУРОВА, АПТУЛА ЛЮТВИ АПТУЛА, „ПРИРОДА
ВВООД” ООД, „ДУЙГУ ТРАНС” ЕООД, ПЛАМЕН МИЛКОВ
ДИМИТРОВ, АЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВНА ПАВЛОВА, „АРДА
ИНШААТ” ООД и НЕЖЛЯ РАМАДАНОВА ЕМИН, ТАНЯ
БОРИСОВА СТАНИВА, САЛИ МУСТАФА ХАЛИЛ, АЗИМЕ
ХАЛИБРЯМОВА МЮМЮНОВА и ФАТМЕ ЛЮТВИ АПТУЛА.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/27.03.2020г.
ЕРСЕЛ ОСМАН ОСМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.

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 №12/03.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/27.03.2020г.
ГЮРСЕЛ ОСМАН ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.

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 №10/03.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/27.03.2020г.
КЕРИМ ОСМАН ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 206.

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 №15/06.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/27.03.2020г.
ДЕНИЗ МЕТИН РАСИМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали,жк.Възрожденци, 90,вх.В,ет.4,ап.30.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 90, 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 №104/31.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/27.03.2020г.
БАЙРАМ ШЕРИФ САЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Райна Княгиня, 8, вх.А, ет.2,ап.7.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Райна Княгиня, 8, вх.А, ет.2,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 №86/27.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/27.03.2020г.
„ЧАЙЛАК ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203484779
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 85.

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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №81/23.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/27.03.2020г.
ПАСИФИК ГЪДА” ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202117538
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Райна Княгиня, 40, ет.1, ап.1.
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №153/11.02.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/27.03.2020г.
ИВАН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ
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.6, ап.16.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 49, вх.А, ет.6, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №38/10.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/27.03.2020г.
МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,40, вх.А, ет.5, ап.14.
Адрес по чл.8, от ДОПК,гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14.

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 №39/10.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/27.03.2020г.
НИКОЛА МАРИНОВ ВАНЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,41, вх.А, ет.6, ап.18.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.А, ет.6, ап.18.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №49/13.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№11/27.03.2020г.
„ГЕРИС - ГЕРГИН ЧАНКОВ” ЕТ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203243155
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,41, вх.Г, ет.1, ап.44.
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от ГЕРГИН ЧАВДАРОВ ЧАНКОВ
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 №109/03.02.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/27.03.2020г.
БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев,70, вх.Б, ет.3, ап.5.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев, 70, вх.Б, ет.3, 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 №1/02.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/27.03.2020г.
МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,14, вх.А, ет.4, ап.24.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,14, вх.А, 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 №105/31.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/27.03.2020г.
„МУСТАФА БАШЕР” ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203659399
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от ГЮРКАН АСЛАН
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №97/30.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/27.03.2020г.
НИЯ КИРИЛОВА ЗГУРОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Беломорски,68,вх.А,ет.12, ап.45.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.София, общ.Столична, жк.Дружба, бл.320, вх.В, ет.4, ап.65.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №1318/19.11.2019г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/27.03.2020г.
АПТУЛА ЛЮТВИ АПТУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Габрово, общ.Габрово, ул.Индустриална,45, вх.1, ап.3.
Адрес по чл.8, от ДОПК,
гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци,100, 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 №1353/26.11.2019г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/27.03.2020г.
„ПРИРОДА ВВООД” ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202528240
Адрес за кореспонденция, с.Драгиново, общ.Велинград, ул.Драгиновско шосе, 1.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Драгиново, общ.Велинград, ул.Драгиновско шосе, 1.

Представлявано от АЛИ ИХСАН КАРА
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 №82/23.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/27.03.2020г.
„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.
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от РЕДЖЕБ ОСМАНОВ АДЕМОВ
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 №173/13.02.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/27.03.2020г.
ПЛАМЕН МИЛКОВ ДИМИТРОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стефан Караджа, 16.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стефан Караджа, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №125/06.02.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/27.03.2020г.
АЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВНА ПАВЛОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стефан Караджа, 3, вх.А, ет.5, ап.13.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стефан Караджа, 3, вх.А, ет.5, ап.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 №68/20.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/27.03.2020г.
„АРДА ИНШААТ” ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 202749705
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.България, 47, офис 36.
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от ЗАФЕР ЙОЗДЕМИР
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 №151/10.02.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/27.03.2020г.
НЕЖЛЯ РАМАДАНОВА ЕМИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Славянска, 50.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Славянска, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №78/22.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/27.03.2020г.
ТАНЯ БОРИСОВА СТАНЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Бургас, общ.Бургас, жк.Меден Рудник,41, вх.3, ет.2, ап.49.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Бургас, общ.Бургас, жк.Меден Рудник,41, вх.3, ет.2, 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 №4/02.01.2020г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/27.03.2020г.
САЛИ МУСТАФА ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Хасково, общ.Хасково, местност Орфей, 172.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 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 №595/19.06.2019г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/27.03.2020г.
АЗИМЕ ХАЛИБРЯМОВА МЮМЮНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Малиново, общ.Хасково,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Малиново, общ.Хасково,

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 №1419/16.12.2019г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/27.03.2020г.
ФАТМЕ ЛЮТВИ АПТУЛА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Хасково, общ.Хасково, жк.Бадема, 16, вх.Б, ет.8, ап.40
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Хасково, общ.Хасково, жк.Бадема, 16, вх.Б, ет.8, 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 №1354/66.11.2019г. 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 27.03.2020г
Дата на сваляне 10.04.2020г.

