
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на: 11.10.2019г 

       Валидно до: 25.10.2019г. 

 
          Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от 

публикуване на  настоящото съобщение следва да се явят в 

Дирекция „Местни приходи”-Община Кърджали, ул.”Деспот 

Слав”1/над Паспортна служба/ в  стая №5 от 8,30ч. до 17,00ч. 

за връчване на Акт за установяване на задължения по 

декларация в едно с Покани за доброволно изпълнение на 

основание /уведомление/ по чл.182,ал.1 от ДОПК 

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание 

чл.32, ал.6 от ДОПК съответния документ/акт и покана в едно 

със съобщението  ще бъде приложен към преписката и ще се 

счита за редовно връчен. 
 

„ШЕРКАН КАЯ” ЕООД, МАРИАНА СТАЙКОВА МАНЧЕВА, 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА,  „АЛИ ЧЕТИНКАЯ” ЕООД,  

„ЕРКАН ДЕМИР” ЕООД,  ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА,     „БАЙКИМ 

БГ” ЕОО, СТЕФАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ, ФАТМЕ ЕМИН МУСТАФА,  

ЮСЕИН МУСТАФА ХАЛИЛ, „ДАРИ –ВАСКО ДРАГАНОВ” ЕТ,  „МОСТ 

ФУРАЖИ” ЕООД,  „ВИКТОР-93” ЕООД, ГЮЛХАН ХРИСТОВ ИВАНОВ, 

„ФЕНИКС КОМЕРС” ЕООД, РОСТИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ, 

МИЛКА ШЕНКОВА БУРАНОВА, ГРЕТИ МИТКОВ ГОСПОДИНОВ,  

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА,  ЮСЕИН ЮСЕИН АЛИ,   

„ЕЛИТ СТРОЙ М и Ш-Т и Т” ЕООД,   ЕКРЕМ МАРИЯНОВ МАРИЯНОВ 

и „СИБЕЛ - ИВ” ООД.                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/11.10.2019г. 
„ШЕРКАН КАЯ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203757701 

Адрес за кореспонденция   гр.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 №808/19.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/11.10.2019г. 
МАРИАНА СТАЙКОВА МАНЧЕВА    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.7, ап.69. 
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 №727/05.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/11.10.2019г. 
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 3, вх.Б, ет.7, ап.69. 
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 №725/05.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/11.10.2019г. 
„АЛИ ЧЕТИНКАЯ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  204256846 

Адрес за кореспонденция   гр.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 №784/10.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/11.10.2019г. 
„ЕРКАН ДЕМИР” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203966619 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 14, вх.А, ет.11, ап.71. 
Представлявано от АХМЕТ ЮЧЛЕР и 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 №814/19.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/11.10.2019г. 
ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 15, вх.А, ет.5, ап.33. 

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 №690/28.06.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/11.10.2019г. 
„БАЙКИМ БГ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  203568070 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Б, ет.6, ап.37. 
Представлявано от МЕХМЕТ АЛКАН 
 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 №812/19.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/11.10.2019г. 
СТЕФАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 25, вх.Б, ет.2, ап.18. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №565/13.06.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/11.10.2019г. 
ФАТМЕ ЕМИН МУСТАФА    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.Г, ет.4, ап.50. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №560/12.06.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№10/11.10.2019г. 
ЮСЕИН МУСТАФА ХАЛИЛ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.Г, ет.4, ап.50. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №561/12.06.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/11.10.2019г. 
„ДАРИ –ВАСКО ДРАГАНОВ” ЕТ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  108566649 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, жк.Възрожденци,40,вх.Г,ет.1, ап.45. 

Представлявано от ВАСКО АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ 
 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 №819/22.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/11.10.2019г. 
„МОСТ ФУРАЖИ” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  108010677 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ап.14. 
Представлявано от МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ 
 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 №715/04.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/11.10.2019г. 
„ВИКТОР-93” ЕООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  830174210 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 41, вх.Б, ет.3, ап.14. 
Представлявано от ВЕРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 
 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 №816/22.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/11.10.2019г. 
ГЮЛХАН ХРИСТОВ ИВАНОВ   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 32, вх.А, ет.7, ап.19. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №738/08.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/11.10.2019г. 
„ФЕНИКС КОМЕРС” ЕООД   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  108553897 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 45, вх.Г, ет.6, ап.62. 
Представлявано от КОСТА ТОДОРОВ ГУТОВ 
 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 №726/05.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/11.10.2019г. 
РОСТИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.В, ет.2, ап.40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №721/04.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/11.10.2019г. 
МИЛКА ШЕНКОВА БУРАНОВА    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 52, вх.В, ет.2, ап.40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №147/31.01.2019г. 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 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№18/11.10.2019г. 
ГРЕТИ МИТКОВ ГОСПОДИНОВ   

 Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 54, вх.Б, ет.3, ап.25. 

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 №94/08.02.2018г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/11.10.2019г. 
ХРИСТИНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 53, вх.Б, ет.5, ап.30. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 

при Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 

17,00ч. за връчване на АУЗД №330/14.03.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/11.10.2019г. 
ЮСЕИН ЮСЕИН АЛИ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Д, ет.3, ап.122. 

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 №331/14.03.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№22/11.10.2019г. 
„ЕЛИТ СТРОЙ М и Ш-Т и Т” ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  200285576 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.Д, ет.2, ап.98. 
Представлявано от МУСТАФА МУСТАФА ЕМИН 
 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 №837/24.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 11.10.2019г 

Дата на сваляне 25.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№23/11.10.2019г. 
ЕКРЕМ МАРИЯНОВ МАРИЯНОВ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 56, вх.Б, ет.1, ап.22. 

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 №543/07.05.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 
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6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№24/11.10.2019г. 
„СИБЕЛ - ИВ” ООД    

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 

ЕИК по БУЛСТАТ  200318364 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци, 40, вх.А, ет.5, ап.14. 
Представлявано от МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ 
 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 №797/17.07.2019г. В случай,че не 

се явите в посочения срок,на основание чл.32,ал.6 от ДОПК 

съответния документ/акт  ще бъде приложен към преписката 

и ще се счита за редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 
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