
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 07.02.2020г 

       Валидно до: 21.02.2020г. 
          Уведомяваме изброените лица, че в 14-дневен срок от 

публикуване на  настоящото съобщение следва да се явят в 

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

Слав”1/над Паспортна служба/ в  стая №4 от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на Акт за установяване на задължения по декларация в 

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. 
КРИСТИНА КОЛЕВА СТАНОЙКОВА, ВЕНЕТА СТОЙОВА ГЪЛБАЧЕВА, 

ИЗОГРАФКА АСЕНОВА ГИНЕВА, ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ, 

ИЛХАН МОХАРЕМ ХАЛИБРЯМ, МЕЛИН МЕХМЕД  МУСТАФА, АЛИ 

МЕХМЕД МУСТАФА, ЧЕЛЕБИ ТИДЖАРЕТ ЕООД, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 

СТАМЕНОВА, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЮРУКОВ, РОСЕН КРАСИМИРОВ 

АНТОНОВ, РАЙЧО СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ, ФАХРИ ДУРАН МЮМЮН, АНА 

ВЕЛИКОВА ЧАВДАРОВА, ДЖАНТЕКИН ЕМИЛОВ АЛЕКСИЕВ, АНГЕЛ 

АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, РУКИЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ, МАРИЯ КРАСИМИРОВА 

КИРЕКЧИЕВА, ДИМИТЪР СТОЯНОВ КИРЕКЧИЕВ, СТАНИСЛАВ 

ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ, ВЕЛИН ПЕТКОВ КОЛАРОВ, СЕРГЕЕЙ ХРИСТОВ 

ТЕНЕВ, ЮРИЙ МИХОВ СТАНКОВ, СЛАВЧО МИХОВ СТАНКОВ, КИРЧО 

РАЙЧЕВ ЮРУКОВ, НАЙМЕ ХАЛИЛОВА МУСОВА, БУСИМПОРТ ЕООД, 

КРИСТИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА, РОСЕН ИВАНОВ ЮРИЕВ, ВАКЛИН 

КРАСИМИРОВ ДАВИДОВ, МЕСУТ МОХАМЕД ЛАЛА, ДЖУНЕТ АСЕНОВ 

ДАФИНОВ, ДАНАИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АСЕНОВ, 

ХАЛИБРЯМ ЮЗДЖАН АЛИОСМАН, МЕСУТ МЕХМЕД ЮСЕИН, ЯКУБ 

МУСТАФА МАНАФ, СУВАТ ФАХРИ АХМЕД, КАСЪМ БУЛУТ ЕООД, 

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ, ИВАН ЛЕНКОВ КРЪСТЕВ, ЕТАЛ КО ООД, 

КТИРИОТЕХНИКИ ООД, КИРИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, ДИМИТЪР 

ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, РЕМЗИ САБРИ 

ЮСЕИН, ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, РУМЕН РУСЕВ МЛАДЕНОВ и 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТАЙКОВ. 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/07.02.2020г. 
КРИСТИНА КОЛЕВА СТАНОЙКОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, жк.Герена, 161, вх.А, ет.3, ап.8. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Мария, Грубешлиева, 7. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №22/10.01.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

      

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/07.02.2020г. 
ВЕНЕТА СТОЙОВА ГЪЛБАЧЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, жк.Герена, 161, вх.А, ет.3, ап.8. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, жк.Герена, 161, вх.А, ет.3, ап.8. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №21/10.01.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 
 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/07.02.2020г. 
ИЗОГРАФКА АСЕНОВА ГИНЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Чаталджа, 23. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бл.Толстой, 5, вх.Г, ет.2, ап.34. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 128/29.01.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/07.02.2020г. 
ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Момчилград , общ.Момчилград, ул.Маказа, 33. 

Адрес по чл.8 от ДОПК   

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 695/01.07.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/07.02.2020г. 
ИЛХАН МОХАРЕМ ХАЛИБРЯМ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Порой , общ.Поморие, ул.Хан Крум, 16. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Порой , общ.Поморие, ул.Хан Крум, 16. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 668/29.11.2018г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/07.02.2020г. 
МЕЛИН МЕХМЕД  МУСТАФА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Войводово, общ.Хасково, ул.Изгрев, 48. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 1359/26.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/07.02.2020г. 
АЛИ МЕХМЕД МУСТАФА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    

Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Войводово, общ.Хасково, ул.Изгрев, 48. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 1358/26.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/07.02.2020г. 
„ЧЕЛЕБИ ТИДЖАРЕТ” ЕООД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  202792585 

Адрес за кореспонденция   гр.Пловдив, бул.България, 194, ет.6, ап.26. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Пловдив, бул.България, 194, ет.6, ап.26. 

Представлявано от  САИТ ЧЕЛЕБИ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 1383/02.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/07.02.2020г. 
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кюстендил,общ.Кюстендил, ул.Власина, 40А. 

Адрес по чл.8 от ДОПК  гр.Кюстендил,общ.Кюстендил, ул.Власина, 40А. 

Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД 946/17.12.2018г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/07.02.2020г. 
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЮРУКОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Вишеград, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 81. 

Адрес по чл.8, от ДОПК     с.Вишеград, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 81. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1087/04.09.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/07.02.2020г. 
РОСЕН КРАСИМИРОВ АНТОНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 259. 

Адрес по чл.8, от ДОПК     с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 259. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №971/16.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/07.02.2020г. 
РАЙЧО СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 233. 

Адрес по чл.8, от ДОПК     с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 233. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №990/19.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/07.02.2020г. 
ФАХРИ ДУРАН МЮМЮН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   с.Душево, общ.Севлиево, ул.Пробуда, 4. 
Адрес по чл.8, от ДОПК     с.Стремово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 15. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1246/07.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/07.02.2020г. 
АНА ВЕЛИКОВА ЧАВДАРОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция    
Адрес по чл.8, от ДОПК     гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Зограф, 26, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №470/03.04.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/07.02.2020г. 
ДЖАНТЕКИН ЕМИЛОВ АЛЕКСИЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, ул.Тутракан, 17, вх.А, ет.1, ап.2.   
Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Джордж Вашингтон, 1, вх.Г, ет.5, 

ап.33. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1289/14.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/07.02.2020г. 
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  
Адрес по чл.8, от ДОПК  с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Стадионска, 20. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1429/18.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/07.02.2020г. 
РУКИЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  
Адрес по чл.8, от ДОПК  с.Стремци, общ.Кърджали, ул.Мир, 2. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1339/21.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/07.02.2020г. 
МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1259/08.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/07.02.2020г. 
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КИРЕКЧИЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1183/09.10.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/07.02.2020г. 
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ  

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, ап.76. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 23, вх.Г, ет.4, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1185/09.10.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/07.02.2020г. 
ВЕЛИН ПЕТКОВ КОЛАРОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1351/26.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/07.02.2020г. 
СЕРГЕЕЙ ХРИСТОВ ТЕНЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 12. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1054/30.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/07.02.2020г. 
ЮРИЙ МИХОВ СТАНКОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 12. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №970/16.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/07.02.2020г. 
СЛАВЧО МИХОВ СТАНКОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 12. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1052/29.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/07.02.2020г. 
КИРЧО РАЙЧЕВ ЮРУКОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 5. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 5. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1044/29.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 
 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/07.02.2020г. 
НАЙМЕ ХАЛИЛОВА МУСОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 1. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Рожен, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1244/07.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/07.02.2020г. 
„БУСИМПОРТ” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108568059 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 2. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 2. 

Представлявано от ЕСИН ХАЛИМОВ ХАЛИЛОВ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №748/08.07.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/07.02.2020г. 
КРИСТИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми октомври, 2А. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Осми октомври, 2А. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1243/07.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/07.02.2020г. 
РОСЕН ИВАНОВ ЮРИЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Бенковски, общ.Кирково, ул.Радецки , 60. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Велико Търново, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №61/15.01.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/07.02.2020г. 
ВАКЛИН КРАСИМИРОВ ДАВИДОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Климент Охридски,50, ет.1. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 57, вх.В, ет.1, ап.45. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1083/03.09.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/07.02.2020г. 
МЕСУТ МОХАМЕД ЛАЛА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пътя за Калинка, 6. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1036/28.08.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/07.02.2020г. 
ДЖУНЕТ АСЕНОВ ДАФИНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 43. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юмер Лютви, 43. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1295/15.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/07.02.2020г. 
ДАНАИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георгица Карастоянова, 31. 

Адрес по чл.8, от ДОПК       гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георгица Карастоянова, 31. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1175/08.10.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/07.02.2020г. 
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АСЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лилия Карастоянова, 3. 

Адрес по чл.8, от ДОПК       гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лилия Карастоянова, 3. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №820/22.07.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/07.02.2020г. 
ХАЛИБРЯМ ЮЗДЖАН АЛИОСМАН  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.11, ап.68. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.11, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1296/15.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/07.02.2020г. 
МЕСУТ МЕХМЕД ЮСЕИН  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Крумовград, общ.Крумовград, ул.Емил Колев,2, вх.Б, ап.8. 

Адрес по чл.8 от ДОПК       гр.Крумовград, общ.Крумовград, ул.Емил Колев,2, вх.Б, ап.8. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1340/22.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 38/07.02.2020г. 
ЯКУБ МУСТАФА МАНАФ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 3, вх.А, ет.3, ап.15. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Лилна Димитрова, 3, вх.А, ет.3, ап.15. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1239/06.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
  

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 39/07.02.2020г. 
СУВАТ ФАХРИ АХМЕД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-1, 4, вх.А, ет.5, ап.17. 

Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Веселчани-1, 4, вх.А, ет.5, ап.17. 
 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1267/12.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/07.02.2020г. 
„КАСЪМ БУЛУТ” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  204572214 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Ардинска, 2. 

Представлявано от ШЕНОЛ РЕШАД ЧОКОЙ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1438/27.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 41/07.02.2020г. 
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юндола, 1. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Юндола, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1265/12.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 42/07.02.2020г. 
ИВАН ЛЕНКОВ КРЪСТЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Люлин, 8. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Люлин, 8. 
 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №514/12.11.2019г. и АУЗД №1192/25.10.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

  

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 43/07.02.2020г. 
„ЕТАЛ КО” ООД  
Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108573362 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 28. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 28. 

Представлявано от ЗДРАВКО ТЯНКОВ ЗАПРЯНОВ, НЕСТОР ТОДОРОВ НЕСТОРОВ 

и СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛОВ АРНАУДОВ. 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1272/13.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/07.02.2020г. 
„КТИРИОТЕХНИКИ” ООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ 108691161 

Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Вълчо Табаков, 8. 

Адрес по чл.8, от ДОПК  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Вълчо Табаков, 8. 

Представлявано от НИКОЛАС КРИСТОС ЛИОСКОС 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1432/19.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 45/07.02.2020г. 
КИРИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 101, вх.Б, ет.5, ап.30. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 101, вх.Б, ет.5, ап.30. 

 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1363/27.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 46/07.02.2020г. 
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ   

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.Г, ет.1, ап.36. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.Г, ет.1, ап.36. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1299/15.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 47/07.02.2020г. 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.В, ет.5, ап.32. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 94, вх.В, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1322/20.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 48/07.02.2020г. 
РЕМЗИ САБРИ ЮСЕИН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Д, ет.2, ап.97. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 55, вх.Д, ет.2, ап.97. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1315/19.11.2019г. В случай,че не се явите в 

посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 

документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 

 

 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 49/07.02.2020г. 
ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.7, ап.60. 

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, жк.Възрожденци, 62, вх.В, ет.7, ап.60. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1388/03.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 50/07.02.2020г. 
РУМЕН РУСЕВ МЛАДЕНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,   

Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци - Прилепци, 163. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1412/11.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 51/07.02.2020г. 
СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТАЙКОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция,   
Адрес по чл.8, от ДОПК,    гр.Кърджали, общ.Кърджали, кв.Възрожденци, 36, вх.Б, ет.6, 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 №4 при 

Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 

връчване на АУЗД №1405/06.12.2019г. 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 07.02.2020г 

Дата на сваляне 21.02.2020г. 
 

 

 

 

 


