СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Публикувано на 29.07.2020г
Валидно до: 12.08.2020г.
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.
АЙДОАН ИСМЕТ ЕМИН, РЕДЖЕП ШАБАН МУРАД, ЕМБИЕ ИСМАИЛ
ТАХИР, ЮСЕИН ФАРИЗ ХАЛИЛ, ФАТМЕГЮЛ ФАРИЗ ХАЛИЛ,
ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ЮРКЮШ ЮСЕИН САР, ЮЗЕИР ЮСЕИН
ХАЛИЛ, МЮЖГЯН МУХАМЕД ЙЪЛМАЗ, АДНАН ЙОЗТЮРК, ВАЙТИН
МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ, СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, ЮРИ
МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ, НАЙМЕ МЕХМЕД КОВАЧЕВА, СЕЛЯХТИН
САЛИ ОСМАН, ЗЮМБЮЛ САЛИ ОСМАН, ДИАНА МИТКОВА
ОГНЯНОВА, ОРХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ, БЕРГИН МЕХМЕДАЛИ САЛИ,
АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ КАБАКЧИЕВ, АНГЕЛ МИТКОВ ХРИСТОВ,
АЛИ БЕДРИ АДЪГЮЗЕЛ ЕООД, МЮРСЕЛ АДЕМ ХАЛИБРЯМ, АНГЕЛ
АНЧЕВ МИЛЕВ, СУАНИ 2009 ЕООД, ЛЕВЕН МИНЧЕВ МИЛАДИНОВ,
ЯНКО ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ, САБАТИН ЮСЕИН МЕХМЕД, АЛААДДИН
ЧЕХРЕ ЕООД, МЕХМЕТ ГЕИК, ХАСАН ДЕМИРТАШ ЕООД, СЕХАН
АЙДЪН МЮМЮН, РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕНТИН
РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ, АДЕМ ДЖЕМИЛ ДЖЕБИР, БУРАК КАРА ЕООД,
ДЖЕМАЛ ГЬОЧ ЕООД, ЕМРЕ КЮЧЮК ЕООД, АХМЕТ КАЧМАЗ ЕООД,
ХАЛУК ШИМШЕК ЕООД, МУСТАФА КЯЗИМ КАДИР, ДЕР-МЕР ООД,
ТЕФИДЕ КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН, ЕКРЕМ ДЕМИР ЕООД, ЕДЖЕВИТ
ГЕЗЕР ЕООД, СЕРКАН ТЮРКЕЛ ЕООД, БИРОЛ КУРТ ЕООД, АХМЕТ
СЕЗЕР ЕООД, МУСТАФА ГЮЛШЕН ЕООД, ЯКУБ СЕЛЕК ЕООД,
КИРИЛКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА, ВИОЛЕТА СМИЛЯНОВА ЧАНКОВА,
ОНУР ГЮЛ ЕООД, НАСКО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ, АДНАН МЕХМЕД
МЕХМЕД, НУРСЕЛ АЛИ ШЕН, ЕРОЛ САЛИМ ФЕРАД, НИКОЛА
ДИМИТРОВ РАДЕВ, ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН и МАРТИН
НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 1/29.07.2020г.
АЙДОАН ИСМЕТ ЕМИН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 51.

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 №480/01.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 2/29.07.2020г.
РЕДЖЕП ШАБАН МУРАД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Сипей, общ.Кърджали, ул.Извън регулацията, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №235/24.03.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 3/29.07.2020г.
ЕМБИЕ ИСМАИЛ ТАХИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Сипей, общ.Кърджали, мах.Осил, 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 №317/15.04.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 4/29.07.2020г.
ЮСЕИН ФАРИЗ ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 16.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №542/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 5/29.07.2020г.
ФАТМЕГЮЛ ФАРИЗ ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №541/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 6/29.07.2020г.
ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №540/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 7/29.07.2020г.
ЮРКЮШ ЮСЕИН САР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 16.
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 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 №539/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 8/29.07.2020г.
ЮЗЕИР ЮСЕИН ХАЛИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №538/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 9/29.07.2020г.
МЮЖГЯН МУХАМЕД ЙЪЛМАЗ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Иванци, общ.Кърджали, ул.Първа, 16.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Джебел, общ.Джебел, кв.Прогрес, 93

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №537/08.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 10/29.07.2020г.
АДНАН ЙОЗТЮРК
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 118.

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 №570/11.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 11/29.07.2020г.
ВАЙТИН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 13.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №479/01.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 12/29.07.2020г.
СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 70.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул. Велико Търново, 70.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №159/11.02.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 13/29.07.2020г.
ЮРИ МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 73.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул. Велико Търново, 73.

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 №574/11.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 14/29.07.2020г.
НАЙМЕ МЕХМЕД КОВАЧЕВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 129.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул. Велико Търново, 129.

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 №500/02.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 15/29.07.2020г.
СЕЛЯХТИН САЛИ ОСМАН
Наименование на задълженото лице

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

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №501/02.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 16/29.07.2020г.
ЗЮМБЮЛ САЛИ ОСМАН
Наименование на задълженото лице

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

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №503/02.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 17/29.07.2020г.
ДИАНА МИТКОВА ОГНЯНОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 20.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №503/02.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 18/29.07.2020г.
ОРХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 58.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 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 №470/27.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 19/29.07.2020г.
БЕРГИН МЕХМЕДАЛИ САЛИ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 42.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 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 №469/27.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 20/29.07.2020г.
АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ КАБАКЧИЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 31.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 31.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №488/01.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 21/29.07.2020г.
АНГЕЛ МИТКОВ ХРИСТОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тополница, 6.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Тополница, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №499/02.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 22/29.07.2020г.
АЛИ БЕДРИ АДЪГЮЗЕЛ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203835790
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.Б, ет.6, ап.50
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 2, вх.Б, ет.6, ап.50

Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №417/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 23/29.07.2020г.
МЮРСЕЛ АДЕМ ХАЛИБРЯМ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 6, вх.А, ет.10, ап.49
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 6, вх.А, ет.10, 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 №511/03.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 24/29.07.2020г.
АНГЕЛ АНЧЕВ МИЛЕВ
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.А, ет.2, ап.4
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 45, вх.А, ет.2, ап.4

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №486/01.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 25/29.07.2020г.
СУАНИ 2009 ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 201146847
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев,74, вх.В, ет.3, ап.8
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Христо Ботев,74, вх.В, ет.3, ап.8

Представлявано от ТЮРКЯН ЮКСЕЛ МЕХМЕД-ИСМАИЛ
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 №467/27.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 26/29.07.2020г.
ЛЕВЕН МИНЧЕВ МИЛАДИНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 51, вх.А, ет.1, ап.2
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 51, вх.А, ет.1, ап.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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №435/20.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 27/29.07.2020г.
ЯНКО ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Д, ет.3, ап.99
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Д ет.3, ап.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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №475/28.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 28/29.07.2020г.
САБАТИН ЮСЕИН МЕХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Б, ет.8, ап.44
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.Б ет.8, ап.44

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 №404/15.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 29/29.07.2020г.
АЛААДДИН ЧЕХРЕ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204209000
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №400/14.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 30/29.07.2020г.
МЕХМЕТ ГЕИК
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Стефан Стамболов , 14, ет.4, ап.7А
Адрес по чл.8, от ДОПК,

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №468/27.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 31/29.07.2020г.
ХАСАН ДЕМИРТАШ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203834667
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,56,вх.Б, ет.3, ап.27
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,56,вх.Б, ет.3, ап.27

Представлявано от ХАСАН ДЕМИРТАШ
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 №415/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 32/29.07.2020г.
СЕХАН АЙДЪН МЮМЮН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,15,вх.А, ет.5, ап.33
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Рудина, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 27.

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №491/01.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 33/29.07.2020г.
РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
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.1, ап.7
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,14,вх.А, ет.1, 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 №524/04.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 34/29.07.2020г.
ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
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.1, ап.7
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,14,вх.А, ет.1, 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 №525/04.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 35/29.07.2020г.
АДЕМ ДЖЕМИЛ ДЖЕБИР
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.10, ап.68
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,97,вх.В, ет.7, ап.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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №552/10.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 36/29.07.2020г.
БУРАК КАРА ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204180658
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци ,14,вх.А, ет.11, ап.71
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №401/14.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 37/29.07.2020г.
ДЖЕМАЛ ГЬОЧ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204141484
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от ИЛИЯНА ЖИВКОВА ВЪЛКОВА
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 №379/12.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 38/29.07.2020г.
ЕМРЕ КЮЧЮК ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204742200
Адрес за кореспонденция,
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от ЕМРЕ КЮЧЮК
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 №377/12.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№ 39/29.07.2020г.
АХМЕТ КАЧМАЗ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204028112
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №421/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№40/29.07.2020г.
ХАЛУК ШИМШЕК ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203570623
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 14,вх.А, ет.11, ап.71

Представлявано от ИЛИЯНА ЖИВКОВА ВЪКОВА
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 №409/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№41/29.07.2020г.
МУСТАФА КЯЗИМ КАДИР
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 94,вх.В, ет.3, ап.31
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 94,вх.В, ет.3, ап.31

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №323/21.04.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№42/29.07.2020г.
ДЕР-МЕР ООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204313681
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 37,вх.Д, ет.5, ап.92
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк,Възрожденци , 37,вх.Д, ет.5, ап.92

Представлявано от ЕРОЛ ОХРУЛИ
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 №402/15.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№43/29.07.2020г.
ТЕФИДЕ КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН
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
Адрес по чл.8, от ДОПК, 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 №383/12.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№44/29.07.2020г.
ЕКРЕМ ДЕМИР ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204086760
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Александър Занков, 9.
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Александър Занков, 9.

Представлявано от ЕКРЕМ ДЕМИР
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 №403/15.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№45/29.07.2020г.
ЕДЖЕВИТ ГЕЗЕР ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203987702
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10

Представлявано от ГАЛИП ПАЛА
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 №420/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№46/29.07.2020г.
СЕРКАН ТЮРКЕЛ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204066487
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10

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 №422/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№47/29.07.2020г.
БИРОЛ КУРТ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204076015
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10

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 №423/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№48/29.07.2020г.
АХМЕТ СЕЗЕР ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204076150
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 99, вх.А, ет.4, ап.10

Представлявано от АЙХАН РИЗА ХАСАН
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 №424/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№49/29.07.2020г.
МУСТАФА ГЮЛШЕН ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203702217
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 МУСТАФА ГЮЛШЕН
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 №411/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№50/29.07.2020г.
ЯКУБ СЕЛЕК ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 204809204
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94 /партер/
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94 /партер/

Представлявано от ЯКУБ СЕЛЕК
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 №390/13.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№51/29.07.2020г.
КИРИЛКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
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, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №549/10.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№52/29.07.2020г.
ВИОЛЕТА СМИЛЯНОВА ЧАНКОВА
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Момчилград, общ.Момчилград, ул. Гюмюрджинска, 67, вх.А, ет.5, ап.31

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Момчилград, общ.Момчилград, ул.Сан Стефано, 6, вх.А, ет.2, ап.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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №1242/07.11.2019г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№53/29.07.2020г.
ОНУР ГЮЛ ЕООД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ 203714130
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Евридика, 1, вх.А, ет.3, ап.7
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Евридика, 1, вх.А, ет.3, ап.7

Представлявано от ОНУР ГЮЛ
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 №412/18.05.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№54/29.07.2020г.
НАСКО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
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.А, ет.1, ап.23
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 90, вх.А, ет.1, ап.23

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №329/22.04.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№55/29.07.2020г.
АДНАН МЕХМЕД МЕХМЕД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 32, вх.А, ет.2, ап.3
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Здравчец, общ.Кирково, ул.Няма улица, 71

Представлявано от
Трите имена на представителя/пълномощника/

Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1 в стая №4 при
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №572/11.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№56/29.07.2020г.
НУРСЕЛ АЛИ ШЕН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 32, вх.А, ет.2, ап.3
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 32, 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 №573/11.06.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№57/29.07.2020г.
ЕРОЛ САЛИМ ФЕРАД
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, с.Лясковец, общ.Стамболово
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 28

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 №243/26.03.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№58/29.07.2020г.
НИКОЛА ДИМИТРОВ РАДЕВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 74
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 74

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 №246/26.03.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№59/29.07.2020г.
ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 115
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 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. до 17,00ч. за
връчване на АУЗД №242/26.03.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№60/29.07.2020г.
МАРТИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
Наименование на задълженото лице

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП…………………………..
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 200
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци, 200

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 №351/27.04.2020г. 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 29.07.2020г
Дата на сваляне 12.08.2020г.

