
 
 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ 
ВРЪЗКА С  ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

 
       Публикувано на 14.08.2020г 
       Валидно до: 28.08.2020г. 
 
          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 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. 
СЕВГИН - 79 ЕООД, РОДОПИ - КЪРДЖАЛИ ООД, НУРИ ГАЗИ, 
МЕЛИССА ДНС ООД, ЙОЗДЕМИР 18 ЕООД, РАЯ ЙОРДАНОВА 
АСЕНОВА, АТАНАСКА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА, НЕВЕНА КОЛЕВА 
ГЪЛБАЧЕВА, СТЕЛИАНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА, АНТОН САМУИЛОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН МЮМЮН, ВЛАДИМИР СТАЙКОВ 
ЧАЛЪКОВ, ЙЪЛМАЗЛАР - 88 ЕООД, ЕКРЕМ ЛАТИФ САПМАЗ ЕООД, 
НИНО МАРТИНОВ БРАЙКОВ, ЕМИЛИЯН ФИЛИПОВ ИВАНОВ, 
ВИЛДАН АБДУЛВАХИД ВАХИД, АТАНАС МАРТИНОВ ЩЕРЕВ, ЮРО 
ПУРО ООД, КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, ШЕНАЙ БАЙРЯМ ЙЪЛДЪЗ 
и СНЕЖАНА БОРИЛОВА АРДА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/14.08.2020г. 
СЕВГИ – 79 ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  201453938 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 46 
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 46   
Представлявано от  БУРЯН НЯГУЛОВ ЕМИЛОВ 
 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 №527/04.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/14.08.2020г. 
РОДОПИ - КЪРДЖАЛИ ООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  000220231 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 50 
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 50   
Представлявано от  ВАЛЕНТИНА СТАМОВА ВАНЧЕВА 
 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 №521/04.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/14.08.2020г. 
НУРИ ГАЗИ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 84, вх.А, ет.6, ап.18 
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 84, вх.А, ет.6, ап.18 
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №384/12.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/14.08.2020г. 
МЕЛИССА ДНС ООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  203379899 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 47, ет.1, офис 7  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 47, ет.1, офис, 7 
Представлявано от  АХМЕТ ЙОЗТУРГУТ 
 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 №407/15.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/14.08.2020г. 
ЙОЗДЕМИР 18 ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  204493578 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 47, офис 36, кино Орфей  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул.Българи, 47, офис, 36, кино Орфей 
Представлявано от  ЗАФЕР ЙОЗДЕМИР 
 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 №391/13.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/14.08.2020г. 
РАЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 1, вх.А, ет.1, ап.1  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Републиканска, 1, 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 №522/04.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/14.08.2020г. 
АТАНАСКА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Омуртаг, 4, вх.В, ет.1, ап.27  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Пети декември, 12, ет.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 №457/22.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/14.08.2020г. 
НЕВЕНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Гладстон, 24, ап. 8  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Герена, 161, вх.А, 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 №994/21.12.2018г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 



 

    
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/14.08.2020г. 
СТЕЛИАНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Черечово топче, 14  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Герена, 161, вх.А, 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 №872/07.12.2018г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/14.08.2020г. 
АНТОН САМУИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, жк.Герена, 165, вх.Б, ап.61  
Адрес по чл.8, от ДОПК,  гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, ул.Герена, 165, вх.Б, ап.61 
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 №1011/23.08.2019г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 11/14.08.2020г. 
ХАЛИЛ ЮСЕИН МЮМЮН 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,   
Адрес по чл.8, от ДОПК,  с.Мургово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 79 
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 №592/16.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/14.08.2020г. 
ВЛАДИМИР СТАЙКОВ ЧАЛЪКОВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 2, вх.Б, ет.1, ап.9 
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Металург, 2, вх.Б, ет.1, ап.9  
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №355/28.04.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/14.08.2020г. 
ЙЪЛМАЗЛАР - 88 ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  203977035 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, ул.Генерал Делов, бл.Младост -1, вх.Б, ет.8, ап.47 
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, ул.Генерал Делов, бл.Младост -1, вх.Б, ет.8, ап.47 
Представлявано от  ЙЪЛМАЗ МУСТАФА ШИМШЕК 
 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 №419/18.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/14.08.2020г. 
ЕКРЕМ ЛАТИФ САПМАЗ ЕООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  203783799 
Адрес за кореспонденция,  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14 
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Георги Кондолов, 14 
Представлявано от  ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙКОВ 
 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 №413/18.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 



 
 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/14.08.2020г. 
НИНО МАРТИНОВ БРАЙКОВ 

 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.Тутракан, 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 №375/12.05.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/14.08.2020г. 
ЕМИЛИЯН ФИЛИПОВ ИВАНОВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция,   
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Зелениково, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 27 
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №520/03.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/14.08.2020г. 
ВИЛДАН АБДУЛВАХИД ВАХИД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Климент Охридски, 23, вх.А, ет.2, ап.4 
Адрес по чл.8, от ДОПК, гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Климент Охридски, 23, вх.А, ет.2, ап.4 
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №651/25.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/14.08.2020г. 
АТАНАС МАРТИНОВ ЩЕРЕВ 

 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, 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 №487/01.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/14.08.2020г. 
ЮРО ПУРО ООД 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  201003859 
Адрес за кореспонденция,  
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 52 
Представлявано от  КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №657/26.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/14.08.2020г. 
КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  
Адрес за кореспонденция, с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 52 
Адрес по чл.8, от ДОПК, с.Охлювец, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 52 
Представлявано от   
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №659/26.06.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 
 



 

   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/14.08.2020г. 
ШЕНАЙ БАЙРЯМ ЙЪЛДЪЗ 

 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, 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 №676/01.07.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 



   
6600 гр.Кърджали   ул.”Деспот Слав”1 
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”   

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/14.08.2020г. 
СНЕЖАНА БОРИЛОВА АРДА 

 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, 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 №678/01.07.2020г. 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 14.08.2020г 
Дата на сваляне 28.08.2020г. 
 
 
 
 
 


