
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 
 

       Публикувано на 13.13.2019г 

       Валидно до: 27.12.2019г. 
          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 №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. 
ЗЛАТКА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИН РОСЕНОВ ПЕТКОВ, МИНКА 

ЕНЧЕВА СТАНКОВА, МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ, ЦАНКО ТАШЕВ 

РАЙЧЕВ, НЕДКО ПАВЛОВ ИВАНОВ, КАДРИШЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, 

ХАЙРИЕ КАМБЕР ХАСАН, КАТЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, ПЛАМЕН 

ПАВЛОВ МИТКОВ, ДУРКАДЪН ДЖЕМАЛИ ЮЗЕИР, НАДРИЕ ЮСУФ 

РАСИМ, РУМЕН МИТКОВ НАЙДЕНОВ, ГЮЛТЕН НЕФИЗЕ РЕДЖЕБ, 

ВИЛДАН МЕХМЕД АЗАП, ДЖЕВАИЛ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ, ЗИЙНЕП 

ХАСАН МИТЕВА, СЪБИ МИНЧЕВ ДИМИТРОВ, АДЖА ТРАНС –ООД,  

МАРИЯ ТЯНКОВА СТОЯНОВА,  СВЕТЛА ТЯНКОВА АЛЕКОВА, БЕЙСИМ 

АЛИОСМАН МЕХМЕД, МАРИАНА АТАНАСОВА КЬОСЕВА, ДИМО 

РАЙЧЕВ ПЕТКОВ, ДЖЕЙЛЯН ХАМЗА СЮЛЕЙМАН, ИВЕЛИНА 

ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА, ГАЛЯ ТОНЧЕВА МИТКОВА, АНДРЕЙ 

ТЯНКОВ СТОЯНОВ, КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА, МИРОСЛАВ 

АСЕНОВ АСЕНОВ, МАРТИНА СЕМОВА ФИЛИПОВА, РАЙЧО ДИМИТРОВ 

ПЕТКОВ, ТОНЮ МАРЧЕВ ВАСИЛЕВ, СТАНКА ДИМОВА ПЕТКОВА, 

КЕРИМЕ НАИМ КАДИР, НЕБИБЕ ХАЛИБРЯМ БЕКИР и МАРТИН СЛАВОВ 

БОРИСОВ. 

 

 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/13.12.2019г. 
ЗЛАТКА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА  

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. 

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 №941/17.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/13.12.2019г. 
МАРИН РОСЕНОВ ПЕТКОВ  

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. 

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 №756/04.12.2018г 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/13.12.2019г. 
МИНКА ЕНЧЕВА СТАНКОВА  

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. 

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 №698/30.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/13.12.2019г. 
МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ 

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, 13. 

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 №851/07.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/13.12.2019г. 
ЦАНКО ТАШЕВ РАЙЧЕВ 

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, 22. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №301/06.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/13.12.2019г. 
НЕДКО ПАВЛОВ ИВАНОВ  

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, 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 №664/29.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/13.12.2019г. 
КАДРИШЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №547/23.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/13.12.2019г. 
ХАЙРИЕ КАМБЕР ХАСАН  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 69. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Морава, 69. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №444/01.04.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/13.12.2019г. 
КАТЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 90. 

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

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

връчване на АУЗД №235/13.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/13.12.2019г. 
ПЛАМЕН ПАВЛОВ МИТКОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Морава, 90. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода,4, вх.А, ет.5, ап.10 

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 №683/30.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/13.12.2019г. 
ДУРКАДЪН ДЖЕМАЛИ ЮЗЕИР  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

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

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Рила, 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 №688/30.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/13.12.2019г. 
НАДРИЕ ЮСУФ РАСИМ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Северна, 34. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Северна, 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 №183/06.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/13.12.2019г. 
РУМЕН МИТКОВ НАЙДЕНОВ  

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.Северна, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №452/02.04.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/13.12.2019г. 
ГЮЛТЕН НЕФИЗЕ РЕДЖЕБ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Морава, 113. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Морава, 113. 

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 №924/17.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/13.12.2019г. 
ВИЛДАН МЕХМЕД АЗАП  

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.Рожен, 126. 

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 №909/13.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/13.12.2019г. 
ДЖЕВАИЛ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Рожен, 183. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Рожен, 183. 

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 №179/06.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/13.12.2019г. 
ЗИЙНЕП ХАСАН МИТЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Крайна, 16. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Крайна, 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 №360/15.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/13.12.2019г. 
СЪБИ МИНЧЕВ ДИМИТРОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Велико Търново, 159. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК    гр.Кърджали, общ.Кърджали,  ул.Велико Търново, 159. 

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 №696/30.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/13.12.2019г. 
„АДЖА ТРАНС” – ООД  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ  108558086 

Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали,  бул. България, 37, бл.51. 
 Адрес по чл.8 от ДОПК    

Представлявано от ДЖЕВАТ САБРИ СЕИД 
 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 №735/08.07.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/13.12.2019г. 
МАРИЯ ТЯНКОВА СТОЯНОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Димитър Благоев, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №228/13.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/13.12.2019г. 
СВЕТЛА ТЯНКОВА АЛЕКОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Димитър Благоев, 40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №227/13.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/13.12.2019г. 
БЕЙСИМ АЛИОСМАН МЕХМЕД 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Лисиците, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 47. 

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 №441/01.10.2018г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/13.12.2019г. 
МАРИАНА АТАНАСОВА КЬОСЕВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 14.  

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №631/28.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/13.12.2019г. 
ДИМО РАЙЧЕВ ПЕТКОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Панайот Хитов, 1. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Панайот Хитов, 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 №751/04.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/13.12.2019г. 
ДЖЕЙЛЯН ХАМЗА СЮЛЕЙМАН 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 13. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Капитан Петко Войвода, 13. 

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 №961/18.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/13.12.2019г. 
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 243. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Перперек, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 243. 

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 №308/11.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/13.12.2019г. 
ГАЛЯ ТОНЧЕВА МИТКОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

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

 Адрес по чл.8 от ДОПК   с.Перперек, 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 №809/05.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/13.12.2019г. 
АНДРЕЙ ТЯНКОВ СТОЯНОВ 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Димитър Благоев, 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 №4 при 

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

връчване на АУЗД №226/13.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

 
 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/13.12.2019г. 
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Широко поле, общ.Кърджали, ул.Димитър Благоев, 40. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №524/20.11.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 



 

 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/13.12.2019г. 
МИРОСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №800/05.12.2018г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/13.12.2019г. 
МАРТИНА СЕМОВА ФИЛИПОВА 

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Бойно, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 56. 

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 №383/18.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/13.12.2019г. 
РАЙЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 

 Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Панайот Хитов, 1. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Панайот Хитов, 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 №415/22.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/13.12.2019г. 
ТОНЮ МАРЧЕВ ВАСИЛЕВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 18. 

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Иван Вазов, 18. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 

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

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

връчване на АУЗД №502/16.04.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/13.12.2019г. 
СТАНКА ДИМОВА ПЕТКОВА  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Резбарци, общ.Кърджали, ул.Панайот Хитов, 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 №325/14.03.2019г. В случай,че не се явите в 

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

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

редовно връчен. 

        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 

адрес: www.kardjali.bg 

 
ОРГАН ПО 

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

 

 

Дата на поставяне/дата на публикуване 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/13.12.2019г. 
КЕРИМЕ НАИМ КАДИР  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Калоянци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 230. 

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 №166/05.02.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 



 

 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/13.12.2019г. 
НЕСИБЕ ХАЛИБРЯМ БЕКИР  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №495/15.04.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 



 

   

6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/13.12.2019г. 
МАРТИН СЛАВОВ БОРИСОВ  

Наименование на задълженото лице 

 

 

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

ЕИК по БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция   

 Адрес по чл.8 от ДОПК  с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 11. 

Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 

 

 

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

поставяне на настоящото съобщение в 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 №504/17.04.2019г. 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 13.12.2019г 

Дата на сваляне 27.12.2019г. 
 

 

 

 


