
 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

 
 

       Публикувано на: 19.12.2018г 

       Валидно до: 02.01.2019г. 

 

 
          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. до17,00ч. 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. 
 

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „БОСТЪН” ЕООД, БИЛЯН 

МЛАДЕНОВ СМИЛЯНОВ, РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ВИОЛЕНА СМИЛЯНОВА 

ЧАНКОВА, АНИФЕ АХМЕД  НИЯЗИ, ОСМАН САДУЛА НИЯЗИ, МАХМУД ЮСЕИН 

РАШИД, МИЛЕНА АНАНИЕВА АСЕНОВА , ЕТ”АДИУС-ЮСЕИН ФАХРИ”, 

ЕТ”АЛПИ-АЙ-АЛПЕР АЛИ”, „БУБИ-ЮЛИЯНА ПЕНКОВА” ЕТ, ”ИВА-92-СТАНКА 

ПЕТКОВА” ЕТ, „СЕМИ-СЕЛИМЕ ХАСАН” , ЕТ” СЕРЖО-САДЪК ТАХИР, 

ЕТ”СИМОНА-97-РУМЯНА ХУБЧЕВА”,  СЕРКО-ФИЛИП МАРИНОВ” ЕТ,  „ХАТИ-

ГЮЛНАЗ ЕМИН” ЕТ,  ”ЯНКО ВЪЛЧЕВ” ЕТ, ЕТ”САМИ САМИ-92” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 56/19.12.2018г. 

 

ДО 
БОСТЪН ЕООД 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   Гр.Пазарджик, ул.”Мильо Войвода” №11 

 

Представлявано от ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №365/10.08.2017г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 57/19.12.2018г. 

 

ДО 
БИЛЯН МЛАДЕНОВ 

ПЕХЛИВАНОВ 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   с.Траве, общ.Баните 

 

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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №440/13.05.2016г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 58/19.12.2018г. 

 

ДО 
РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Пловдив, ул.”Победа” №50,ап.9 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №280/04.07.2017г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 59/19.12.2018г. 

 

ДО 
АНИФЕ АХМЕД НИЯЗИ 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   с.Минзухар , общ.Черноочене, мах.Ключово №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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №404/05.09.2018г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 60/19.12.2018г. 

 

ДО 

ОСМАН САДУЛА НИЯЗИ 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   с.Минзухар , сбщ.Черноочене, мах.Ключово №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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №405/05.09.2018г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 61/19.12.2018г. 

 

ДО 
МИЛЕНА АНАНИЕВА АСЕНОВА   

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.”Климент Охридски ” №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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №480/05.11.2018г. 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 19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/19.12.2018г. 

ДО 
ЕТ”АДИУС-ЮСЕИН ФАХРИ” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция    с.Звиница,общ.Кърджали, ул.”Първа”№ 5 

 

Представлявано от ЮСЕИН ФАХРИ ХАЛИЛ 

 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с  

№371/25.09.2018г.. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№9/19.12.2018г. 

ДО 
ЕТ”АЛПИ-АЙ-АЛПЕР АЛИ” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ……………….. 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, кв.” Възрожденци”, бл.20, вх.Б, ап.38 

 

Представлявано от АЛПЕР ШАБАН АЛИ 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№346/19.09.2018г  . 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/19.12.2018г. 

ДО 
ЕТ„ БУБИ-ЮЛИЯНА ПЕНКОВА” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ……………………….. 

Адрес за кореспонденция:    гр.Кърджали,ул.”Заводска”2,вх.А,ет.1,ап.1 

 

Представлявано от  ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА ПЕНКОВА 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с № 

407/01.10.2018г .. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/19.12.2018г. 

ДО 

”ИВА-92-СТАНКА ПЕТКОВА” ЕТ 

 
                         Наименование на задълженото лице 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ…… …………………….. 

Адрес за кореспонденция:    гр.Кърджали,ул.”Средец” № 25 

 

Представлявано от  СТАНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с № 

№366/25.09.2018 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/19.12.2018г. 

 

ДО 
ЕТ”СЕМИ-СЕЛИМЕ ХАСАН” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ……………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Кърджали, ул.”Рожен” 119 

 

Представлявано от СЕЛИМЕ ХАСАН ЮСЕИН 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№351/20.09.2018 . 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/19.12.2018г. 

ДО 
ЕТ”СЕРЖО-САДЪК ТАХИР” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ……………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Кърджали,кв.”Възрожденци”, бл. 92,вх.В,ап.31 

 

Представлявано от САДЪК ТАХИР ТАХИР 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№438/03.10.2018г  .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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”  

  

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№3/19.12.2018г. 

ДО 
ЕТ”СИМОНА-97-РУМЯНА 

ХУБЧЕВА” 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали,кв.Веселчани,ул.”Възрожденска”№ 20 

Представлявано от РУМЯНА АСЕНОВА ХУБЧЕВА 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№408/01.10.2018г .. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/19.12.2018г. 

 

ДО 
ЕТ”СЕРКО-ФИЛИП МАРИНОВ” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Кърджали, кв.” Възрожденци, бл.98,вх.Г,ап.69 

 

Представлявано от ФИЛИП МАРИНОВ МАРИНОВ 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№357/20.09.2018г  . 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№5/19.12.2018г. 

 

ДО 
ЕТ”ХАТИ-ГЮЛНАЗ ЕМИН” 

                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”,бл.20,вх.А, ап.07 

 

Представлявано от ГЮЛНАЗ МЕХМЕД 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№344/19.09.2018г. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/19.12.2018г. 

 

ДО 

ЕТ” ЯНКО ВЪЛЧЕВ” 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”,бл.13,вх.Д, ап.17 

Представлявано от ЯНКО ВЪЛЧЕВ ЯНКОВ 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№347/19.09.2018г. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/19.12.2018г. 

 

ДО 

ЕТ” САМИ САМИ -92” 
                         Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция    гр.Хасково, ул.”Драгоман” №54А 
Представлявано от САМИ ЕРОЛ САМИ 
 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 №5 при 

Назифе Мехмед на длъжност главен експерт от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на УДИ на основание чл.182,ал.1 от ДОПК с 

№425/02.10.2018г. 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 публикуване19.12.2018г 

Дата на сваляне 02.01.2019г. 

 

 

 


