
ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ДИНКО ТОДОРОВ ДИНЕВ 
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС, УЛ.ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ № 9 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, Дирекция „ФБДО“ - гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в  Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 107- 1989-1/ 15.10.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

  

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /Е.Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  НАТАЛИЯ МИШЕВА ХРИСТОВА   
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.ШУМЕН ,УЛ.КИТКА № 2, ВХ.3, АП.48,ЕТ.1 

Представлявано от 
  

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, Дирекция“Финанси, бюджет и данъчно 

облагане” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в  Дирекция «ФБДО» при Община Айтос 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 107-2004-1/20.04.2021г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До     ДИВЕКС-2- ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ 
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП           
 

ЕИК по БУЛСТАТ * * * * * * * * *     
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 7 

Представлявано от 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

................................................................................................................ 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос,Дирекция „ФБДО“ - гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО» 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № Ю 107-285-1/26.02.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: …………………. 



 

 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  МЕЛИСА ШИРИН МУСТАФА  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
ГР.АЙТОС, УЛ.ПИРИН №4 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, ДИРЕКЦИЯ „ФБДО“ - гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 107-2003-1/20.04.2021г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 



Дата на снемане: ………………….. 

 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  НЕДРИЕ МУСТАФА ХАСАН  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС, УЛ.ПИРИН №4 

Представлявано от (трите имена на представителя/пълномощника) 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, Дирекция „ФБДО“ - гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в  Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №  107-2005-1/20.04.2021г. 
 

 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 



 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  РОСИЦА ПЕТРОВА СТОЯНОВА  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС, ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 32 

Представлявано от 

 

   

................................................................................................................. 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, Дирекция „ФБДО“” - гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №107-1998-1/10.03.2021г. 
 

 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 



 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ДОН КАР ООД  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП           
 

ЕИК по БУЛСТАТ * * * * * * * * *     
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Бургас, ул.”Карлово“ № 5, ап.1,ет.1 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение във 

фоайето на Общината, следва да се явите в Община Айтос, ДИРЕКЦИЯ „ФБДО“- гр.Айтос, 

ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 до 17.00 часа. 

 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО» 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № Ю-107-289-1/29.09.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 



Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: …………………. 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ВИАМАШ ООД 
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП           
 

ЕИК по БУЛСТАТ * * * * * * * * *     
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.БУРГАС , ул. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ  № 56, ет.3,ап.4 

Представлявано от ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос,Дирекция „ФБДО - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 

до 17 часа. 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО» 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № Ю-107-288-1/29.09.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 



Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До   ГЕОРГИ ТОНЧЕВ И С-ИЕ ЕООД 
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП           
 

ЕИК по БУЛСТАТ * * * * * * * * *     
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС, УЛ.СЛАВЯНСКА № 52 

Представлявано от 
 

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, Дирекция „ФБДО“- гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, стая № 3 от 8.30 

до 17 часа 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  № Ю-107-286-1/26.02.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 



Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЯНКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ 
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.АЙТОС,ул.”ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ” № 11 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт в Дирекция «ФБДО», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 107-1988-1/15.10.2020г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /Е.Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 



Дата на снемане: ………………….. 

 

 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  АТАНАС СТОЯНОВ ЧИПЛАКОВ  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр. Приморско, ул.”Албатрос” № 1 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Севгюл Исмаил, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1374/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /С.Исмаил/ 

 



 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ПЕНКА АНАСТАСОВА ЙОРДАНОВА 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Минзухар” № 19 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Севгюл Исмаил, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1385/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

         /С.Исмаил/ 

 

 



Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЕРСОЙ РАМИСОВ ИСМАИЛОВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Карагеоргиево, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1488/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 



Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  СЕВЕРИН МИЛЕНОВ МИТКОВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Карагеоргиево, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1482/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  АЙДЪН ЛЮТВИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул.”Александър Стамболийски” №4, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1517/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  МЕЛИСА ЛЮТВИ МЕХМЕДАЛИ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул.”Александър Стамболийски” №4, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1518/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ХЮСЕИН ЕМИН МУСТАФА 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Чукарка, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1498/14.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  МУХАРЕМ ХАСАН МУСТАФА  
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Зетьово , общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1490/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЦВЕТАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Хаджи Димитър” № 22, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1522/14.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  СИМЕОН СПАСОВ АТАНАСОВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Лале” № 5, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1553/16.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ГЮНАЙ АПТУЛА МЕХМЕД 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 

Гр.Стара Загора, ул.”м-р Таньо Кавалджиев” № 179,ап.1, ет.1 

общ.Стара Загора 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1533/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ТУРХАН РАФЕТ АЛИ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Васил Априлов” № 3,вх.2,ет.8,  общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1538/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ВАСИЛ ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Гоце Делчев” № 34 А,  общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1452/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  АСЯ СЕВДАЛИНОВА СЕВДАЛИНОВА 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Петър Станев” № 11,  общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1455/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ТОДОРОВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Кракра” № 13,  общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1516/14.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ  
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Бургас, ж.к. „Славейков” №85, Вх.1,ап.2,ет.1,общ.Бургас 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1428/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЕМИЛ ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул. „Д-р Петър Берон” № 5,общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1438/14.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ДОНКО ТОДОРОВ ЯНЧЕВ  
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул. „Цар Асен” № 8, Вх.2,ап.2,ет.1,общ.Бургас 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1437/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  МЕХМЕД МЕХМЕД ХАСАН 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Дрянковец, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1429/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЕЛЕНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА  
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул. „Гоце Делчев” № 61,общ.Бургас 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1425/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул. „Иван Карагеоргиев” № 4 А,общ.Бургас 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1421/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ЛЮТВИ МЮМЮН ХАЛИЛ  
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Тополица, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Пламен Богданов, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1474/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /П.Богданов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  РЕМЗИ МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
с. Дрянковец, общ.Айтос 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Емил Георгиев, на длъжност ст.експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1496/19.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /Е. Георгиев/ 

 

 

 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 



        

СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  АЛИ ИСУФ ЧОЛАК  
(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
Гр.Айтос, ул.”Красна” № 18А 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Емил Георгиев, на длъжност старши експерт отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 107- 1577/29.12.2016г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

        /Е. Георгиев/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

        



СЪОБЩЕНИЕ 
№ …………………../ ……………г. 

по чл.32 от ДОПК 

 

                               

 

До  ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПЕНЕВА 
                                   (име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП * * * * * * * * * * 
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 

кореспонденция 
гр.Айтос, ул.”Станционна” №60 

Представлявано от 
 

.......................................................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото 

съобщение в Община Айтос, отдел „Местни данъци и такси” - гр.Айтос, ул.”Богориди” № 2, ет. 4, 

стая № 3 от 8.30 до 17 часа 

 

при Николай Владимиров, на длъжност гл.специалист отдел «МДТ», 
/име- собствено и фамилно на данъчния служител/ 

 

 

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация  

 № 107- 1563/23.01.2017г. 
 

 

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, 

съответният Акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

 

 

Настоящето съобщение е публикувано на Интернет страницата на община Айтос. 

 

 

 

 

    

ДЛЪЖНОСТНО 

ЛИЦЕ: 

 

...................................... 

      /Н. Владимиров/ 

 

 

Дата на качване: …………………. 

Дата на снемане: ………………….. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


