
 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на: 30.05.2019г. 

       Валидно до: 13.06.2019г. 

 
          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: ДЕНИЗ ЮМЕРБЕЙОГЛУ, „БЕРЧ 

БЛАГОВЕСТ АРГИРОВ”-ЕТ, ФАХРИЕ САЛИМ ЕМИН, КРАСИМИР ПЕТКОВ 

ДАНЕВ, ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА, НЕДКА ИЛИЕВА БОДУРОВА, АННА 

МАРТИНОВА АНГЕЛОВА, АСЕН НИКОЛАЕВ ОВЧАРОВ, ТОМРИС ЮСЕИН 

АХМЕД,  ИЛХАН СЕЙФИЕВ ХАЛИЛОВ, ДИМИТЪР ПЕТКОВ КАЦАРОВ, 

ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ТОДОРОВ, ЗЛАТИНА ЯСЕНОВА ШЕНКОВА, АНТОН 

СЕВДАЛИНОВ КЮЧУКОВ, СЕЛЯМИ САБРИ МЮМЮН, МУСТАФА ДЖЕЛИЛ 

ЕМИН, АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА, ЕРСИН ЕРОЛ МЕХМЕД, АЛБЕНА 

ХРИСТОВА ДУРМАЦ, РАБИЕ ЗЮЛКЕРИЕ МЮМЮН, ФЕРИДЕ ХАЛИБРЯМ 

ЮМЕР, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДИМИТРОВ, СТЕПАНИДА ЕВГЕНИЕВА 

ДИМИТРОВА, РЕМЗИЕ САБРИ РЕДЖЕБ, СЕРДЖАН МУСТАФА БЕКИР, 

АБДУРАХМАН КАЛАЙДЖЪ, СТОЙЧО МАВРОДИЕВ СТОЙЧЕВ, КЕРА 

КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА, МИРОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, ШАЗИЯ АКИФ 

ЮМЕР, „ИМАЖ ИНВЕСТ”- ЕООД, „СЕЗЕН ТОРАН”-ЕООД, „ВИК СТРОЙ 1”- ЕООД, 

МУСТАФА САЛИМ ЮМЕР, МАРИЯ ДЕЛЧЕВА МИТРЕВА, ДЕЛЯНА ВЕЛЕВА 

ИВАНОВА, „ЛЕС ГРУП”–ООД, „БРАДЪРС КЪМПЪНИ” –ООД, „ГЛАС СТИЛ 

ДЖАН”-ООД, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧИЧЕВ, ГЮКЧЕН АХМЕД КРИГЛЕР, 

НАДЕЖДА ЮЛИЯНОВА ХАРИЗАНОВА, ГИНЬО РАДКОВ ВЕЛКОВ, СЕЛМАН 

ЮСЕИН АЛИ, СТЕФАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ФАХРИ ЮСУФ ТАХИР, АДРИЯН 

ИСКРЕНОВ МОМЧИЛОВ, ЕМИЛ ИВОВ ГАЧЕВ, „АРТЕМИ  2010”-ЕООД, ЮЛИЯ 

АТАНАСОВА МОМЧИЛОВА, ВЕЖДИН МОХАМЕД САБРИ, ЕЛЕНА АНГЕЛОВА 

АСЕНОВА, ШЕНАЙ МОХАМЕД КЪРВЕЛИ, МУСТАФА МУСТАФА ЕМИН, 
СЛАВЕНА АНГЕЛОВА РАШКОВА, ЛЮТВИ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ, „АКМЕР – 

БЪЛГАРИЯ”-ООД, ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ, ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ 

ЖЕЛЯЗКОВ, ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ЛАХОВ, „ДИВНА – 2003” ЕООД, „ЕВРОПА 

ЮГ”-ООД, ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА, МЕХМЕД МЕХМЕД ЕЮБ, ГЕОРГИ 

НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ТЯНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА, БОРИСЛАВ НАЧЕВ 

ТОЧЕВ, БАРЪШ ЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, ШАБАН БЕЙСИМ ЕМИН, ХАСАН ХАЛИЛ 

БАЙРЯМ, ГЮНДЖАН ФИКРЕТ МЮМЮН, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЦОЛОВ, 
„ТЮРКОАЗ”-ЕООД, „ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ”–ЕООД, РАЙМЕ РАИФ СЕИД, 

СЕЙДЖАН СЕЙДАХМЕД МЮМЮН. 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/30.05.2019г. 
ДЕНИЗ ЮМЕРБЕЙОГЛУ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №13А, вх.А, ет.5, ап.27 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №760/04.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/30.05.2019г. 
„БЕРЧ – БЛАГОВЕСТ АРГИРОВ” - ЕТ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №1, вх.В, ет.4, ап.108. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №424/18.09.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/30.05.2019г. 
ФАХРИЕ САЛИМ ЕМИН   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №14, вх.А, ет.10, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №296/05.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/30.05.2019г. 
КРАСИМИР ПЕТКОВ ДАНЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №17, вх.Б, ет.6, ап.49. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №796/05.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/30.05.2019г. 
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №6, вх.А, ет.1, ап.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 Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №99/12.02.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/30.05.2019г. 
НЕДКА ИЛИЕВА БОДУРОВА   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №21, вх.Б, ет.1, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №798/05.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/30.05.2019г. 
АННА МАРТИНОВА АНГЕЛОВА  

 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №527/21.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2а/30.05.2019г. 
АСЕН НИКОЛАЕВ ОВЧАРОВ    

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №62, вх.Е, ет.7, ап.119. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №849/07.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5а/30.05.2019г. 
ТОМРИС ЮСЕИН АХМЕД   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №60, вх.В, ет.2, ап.46. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №641/29.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7а/30.05.2019г. 
ИЛХАН СЕЙФИЕВ ХАЛИЛОВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №55, вх.В, ет.3, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №602/28.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6а/30.05.2019г. 
ДИМИТЪР ПЕТКОВ КАЦАРОВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №60, вх.Д, ет.2, ап.90. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №11/09.01.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11а/30.05.2019г. 
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ТОДОРОВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №57, вх.Е, ет.4, ап.123. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №965/18.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12а/30.05.2019г. 
ЗЛАТИНА ЯСЕНОВА ШЕНКОВА 

  Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №54, вх.В, ет.2, ап.39. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №666/29.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13а/30.05.2019г. 
АНТОН СЕВДАЛИНОВ КЮЧУКОВ     

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №54, вх.Г, ет.7, ап.76. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №545/23.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14а/30.05.2019г. 
СЕЛЯМИ САБРИ МЮМЮН   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №50, вх.А, ет.3, 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №952/17.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 16а/30.05.2019г. 

МУСТАФА ДЖЕЛИЛ ЕМИН 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №55, вх.Е, ет.7, ап.134. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №561/26.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15а/30.05.2019г. 
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №61, вх.В, 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №558/26.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 19а/30.05.2019г. 

ЕРСИН ЕРОЛ МЕХМЕД   
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №49, вх.А, ет.4, ап.12. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №331/23.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 21а/30.05.2019г. 

АЛБЕНА ХРИСТОВА ДУРМАЦ   
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №45, вх.А, ет.2, ап.4. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №720/03.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 23а/30.05.2019г. 

РАБИЕ ЗЮЛКЕРИЕ МЮМЮН   
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №35, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №204/20.04.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 24а/30.05.2019г. 

ФЕРИДЕ ХАЛИБРЯМ ЮМЕР   
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №35, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №778/04.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8б/30.05.2019г. 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДИМИТРОВ  

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №90, вх.В, ет.1, ап.24. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №341/26.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9б/30.05.2019г. 
СТЕПАНИДА ЕВГЕНИЕВНА ДИМИТРОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №90, вх.В, ет.1, ап.24. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №342/26.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13б/30.05.2019г. 
РЕМЗИЕ САБРИ РЕДЖЕБ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №95, вх.А, ет.1, ап.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 Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №757/04.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/30.05.2019г. 
СЕРДЖАН МУСТАФА БЕКИР  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Осми март №3, вх.А, ет.7, ап.52. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №198/07.02.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/30.05.2019г. 
АБДУРРАХМАН КАЛАЙДЖЪ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1, вх.Г, ет.5, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №509/19.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 38/30.05.2019г. 
СТОЙЧО МАВРОДИЕВ СТОЙЧЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.В, ет.8, ап.63. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №19/10.01.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/30.05.2019г. 
КЕРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 2, вх.Б, ет.4, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №352/31.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/30.05.2019г. 
МИРОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.Г, ет.4, ап.72. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №261/19.02.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 41/30.05.2019г. 
ШАЗИЯ АКИФ ЮМЕР  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.А,  ап.21. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №475/03.04.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/30.05.2019г. 
„ИМАЖ ИНВЕСТ” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Пролет, 9 
Представлявано от УГУР ЧЕЛИК 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №477/02.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/30.05.2019г. 
„СЕЗЕН ТОРАН” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Ардинска, 2 
Представлявано от ГЮКАН АСЛАН и КАДИР СЕЛЧУК ЕРГЕНЧ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №540/07.05.2019г. 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 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 43/30.05.2019г. 
„ВИК СТРОЙ 1” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 1В, вх.Б, ет.5,  ап.29. 
Представлявано от ЕРДЖАН САБАХТИНОВ САБРИЕВ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №435/25.09.2018г. 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 публикуване 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 42/30.05.2019г. 
МУСТАФА САЛИМ ЮМЕР 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.А,  ап.21. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №476/03.04.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 39/30.05.2019г. 
МАРИЯ ДЕЛЧЕВА МИТРЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Веселчани-2, 3А, вх.Г, ет.4, ап.72. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №260/19.02.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/30.05.2019г. 
ДЕЛЯНА ВЕЛЕВА ИВАНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Мир,21 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №250/29.05.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/30.05.2019г. 
„ЛЕС ГРУП” - ООД  - ООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   с.Резбарци, ул.Христо Ботев, 18. 
Представлявано от ИЛИЯ КИРЕВ МИТРЕВ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №420/17.09.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/30.05.2019г. 
„БРАДЪРС КЪМПАНИ” - ООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Осми март №23, ет.4, ап.46. 
Представлявано от МЕВЛЮТ ЛЕВЕНТ ГЕДИК 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №302/10.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12б/30.05.2019г. 
„ГЛАС СТИЛ ДЖАН” ООД 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №97, вх.В, ет.1, ап.34. 
Представлявано от ДЖЕВДЖЕТ ДАЛИПОЛСКИ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №52/19.01.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11б/30.05.2019г. 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧИЧЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №85, вх.Б, ет.1, ап.26. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №493/12.04.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 10б/30.05.2019г. 

ГЮКЧЕН АХМЕД КРИГЛЕР 
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №82, вх.Б, ет.1, ап.26. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №59/23.01.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7б/30.05.2019г. 
НАДЕЖДА ЮЛИЯНОВА ХАРИЗАНОВА   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №103, вх.Г, ет.5, ап.44. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №639/28.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6б/30.05.2019г. 
ГИНЬО РАДКОВ ВЕЛКОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №93, вх.А, ет.1, ап.2. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №239/14.02.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5б/30.05.2019г. 
СЕЛМАН ЮСЕИН АЛИ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №94, вх.А, ет.5, ап.14. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №76/16.01.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4б/30.05.2019г. 
СТЕФАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №94, вх.А, ет.5, ап.32. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №481/05.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3б/30.05.2019г. 
ФАХРИ ЮСУФ ТАХИР 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №99, вх.В, ет.1, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №838/06.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2б/30.05.2019г. 
АДРИЯН ИСКРЕНОВ МОМЧИЛОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №99, вх.Б, ет.1, ап.20. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №250/18.02.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 28а/30.05.2019г. 

ЕМИЛ ИВОВ ГАЧЕВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №34, вх.Г, ет.6, ап.68. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №585/27.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 25а/30.05.2019г. 

„АРТЕМИ 2010” ЕООД  
 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №34, вх.Б, ет.3, ап.27. 
Представлявано от АРТЕМИСИЯ КАДОГЛУ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №431/21.09.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1б/30.05.2019г. 
ЮЛИЯ АТАНАСОВА МОМЧИЛОВА   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №99, вх.Б, ет.1, ап.20. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №78/16.01.2019г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 20а/30.05.2019г. 

ВЕЖДИН МОХАМЕД САБРИ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №46, вх.Б, ет.7, ап.39. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №560/26.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 18а/30.05.2019г. 

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №53, вх.В, ет.6, ап.52. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №752/04.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10а/30.05.2019г. 
ШЕНАЙ МОХАМЕД КЪРВЕЛИ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №56, вх.Д, ет.6, ап.109. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №805/05.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9а/30.05.2019г. 
МУСТАФА МУСТАФА ЕМИН   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №56, вх.Д, ет.2, ап.98. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №182/11.04.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8а/30.05.2019г. 
СЛАВЕНА АНГЕЛОВА РАШКОВА   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №55, вх.А, ет.2, ап.6. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №846/07.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4а/30.05.2019г. 
ЛЮТВИ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №61, вх.Е, ет.2, ап.105. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №890/11.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3а/30.05.2019г. 
„АКМЕР - БЪЛГАРИЯ” ООД   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №61, вх.Б, ет.4, ап.32. 
Представлявано от МЕХМЕТ АКЪЮРЕК 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №467/01.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1а/30.05.2019г. 
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №62, вх.А, ет.5, ап.14. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №860/07.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/30.05.2019г. 
ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕЗАРОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №41, вх.Г, ет.2, ап.52. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №799/05.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/30.05.2019г. 
ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ЛАХОВ  

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №40, вх.Б, ет.5, ап.29. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №847/07.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/30.05.2019г. 
„ДИВНА - 2003” ЕООД   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №29, вх.Б, ет.1, ап.17. 
Представлявано от ДАНЧО СВЕТОСЛАВОВ АСЕНОВ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №487/08.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/30.05.2019г. 
„ЕВРОПА ЮГ” ООД   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №29, вх.В, ет.4, ап.37. 
Представлявано от ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ ПЕТРОВ 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №16/09.01.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
№ 24/30.05.2019г. 

ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №22, вх.Б, ет.9, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №367/06.08.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/30.05.2019г. 
МЕХМЕД МЕХМЕД ЕЮБ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №22, вх.А, ет.1, ап.3. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №390/30.08.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/30.05.2019г. 
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №21, вх.Б, ет.1, ап.26. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №316/16.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/30.05.2019г. 
ТЯНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГЕВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №21, вх.Б, ет.1, ап.26. 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №315/16.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/30.05.2019г. 
БОРИСЛАВ НАЧЕВ ТОНЧЕВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №21, вх.Б, ет.1, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №423/18.09.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/30.05.2019г. 
БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №18А, вх.Б, ет.1, ап.14. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №62/23.01.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/30.05.2019г. 
ШАБАН БЕЙСМ ЕМИН  

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №14, вх.А, ет.10, 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 №5 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №295/05.07.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/30.05.2019г. 
ХАСАН ХАЛИЛ БАЙРЯМ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №14, вх.А, ет.13, ап.90 
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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №871/07.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/30.05.2019г. 
ГЮНДЖАН ФИКРЕТ МЮМЮН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №8, вх.А, ет.11, ап.52 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №987/20.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/30.05.2019г. 
 

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЦОЛОВ 
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №4, вх.Б, ет.7, ап.51 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №689/30.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/30.05.2019г. 
„ТЮРКОАЗ” - ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, бул.Христо Ботев №9, вх.А, ет.2, ап.5. /бл. 

ОЦК – 16А/ 
Представлявано от НУРИ ЙОЗКАН 
 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 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №417/14.09.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/30.05.2019г. 
„ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ” - ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №2, вх.А,  ап.4. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №495/14.11.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/30.05.2019г. 

 
РАЙМЕ РАИФ СЕИД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №29, вх.Г, ет.1, ап.42 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №885/10.12.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/30.05.2019г. 

 
СЕЗДЖАН СЕЙДАХМЕД МЮМЮН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, жк.Възрожденци №13, вх.Е, ет.6, ап.52 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 

връчване на АУЗД №291/26.06.2018г. 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 30.05.2019г 

Дата на сваляне 13.06.2019г. 
 

 

 

 


