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

 

       Публикувано на 29.11.2019г 
       Валидно до: 13.12.2019г. 
          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. 
РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА, МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН, ЮСЕИН 
ТАХИРЮМЕР ИБРЯМ, САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН, СВЕЗАР МИТКОВ 
ДИМИТРОВ, КРАСИМИР  МИТЕВ ОРЕШКОВ, БЕЛГИН АХМЕД АПТИ, 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ” ЕООД, АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ, 
ВЕЛИ КАДИРШЕН РАСИМ, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН,   ЮСТИНИЯН 
ДЕЯНОВ РОМАНСКИ, ЕСИН НУРИ АКАЙ, ЮЛИЯ БОРИСОВА МЕСТАН, 
НИКОЛА КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, „ЛЕМЪН ТРИЙ ФАРМ” ЕООД,   
ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД САЛИМ, ХАСИНЕ ИСМЕТ МУСТАФА, 
БЛАГОВЕСТ ФИЛИПОВ МАРТИНОВ, НЕВРИЕ САЛИ ТАХИР, ЗЮЛКЕФ 
МУСТАФА МЮМЮН, САЛИ ХЮСНЮ МЕСТАН,  МЮРФЕТ ИБРЯМ  
МЕСТАН, СВЕТОСЛАВ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ, ЖЕКО РАШКОВ ДИМОВ, 
РАЙЧО ДИЧЕВ ПАЛАЗОВ, ШИНКА ИЛИЯНОВА ЯНКОВА,  ГЕРГИН 
ИЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ, ЕМИН АПТИКЕРИМ КЕРИМ, ШЕКИФЕ ИБРЯМ 
МУСТАФА, ИЛИЯН ИЛИЯНОВ СИМОВ, ЕРВИН АПТИКЕРИМ КЕРИМ, 
БАХТИШЕН МУСТАФА  КЪЗЪЛЪРМАК, ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, 
БИСТРА ДИМОВА ИВАНОВА, СИМО НОЧЕВ НОЧЕВ, ЛЮБОМИР СЛАВОВ 
МЛАДЕНОВ, БОЯН БОРИСОВ ЙОСИФОВ и НЕДЯЛКА РАШКОВА 
МЛАДЕНОВА, ХАЛИБРЯМ ЮСЕИН РАШИД, АНГЕЛ ПАВЛОВ КАМЕНОВ, 
АВНИ МЕХМЕД ХЮСНИ, ГЮРСЕЛ МЕХМЕД ХЮСНЮ, ЦОЛА 
МИЛАНОВА ХУБЕНОВА, ФАХРЕТИН ЕМИН ИСМАИЛ, СЮЛЕЙМАН 
СЮЛЕЙМАН ФЕЙЗУЛА, БЕЙСИМ ХАЛИЛ БАЙРЯМ,  МЛАДЕН 
КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ и ОСМАН ЮСЕИН ОСМАН. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 1/29.11.2019г. 
РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Христо Ботев, 1, вх.А, ет.4, ап.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 №1014/23.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 2/29.11.2019г. 
МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Добруджа, 10, вх.А, ет.1, ап.2. 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №91/18.01.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 3/29.11.2019г. 
ЮСЕИН ТАХИРЮМЕР ИБРЯМ  

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.Беласица, 23, вх.А, ет.3, ап.6. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1004/22.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 4/29.11.2019г. 
САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Стоманци, общ.Кирково, 19  
Адрес по чл.8 от ДОПК     гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.България, 31, вх.Г, ет.2, ап.6. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №962/15.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 5/29.11.2019г. 
СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИМИТРОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 21. 
Адрес по чл.8 от ДОПК     гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 21. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №533/02.05.2019г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 6/29.11.2019г. 
КРАСИМИР  МИТЕВ ОРЕШКОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Синчец, 10. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Синчец, 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 №700/30.11.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 7/29.11.2019г. 
БЕЛГИН АХМЕД АПТИ  

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,  жк.Веселчани-2, 2, вх.А, ет.3, ап.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 №753/09.07.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 8/29.11.2019г. 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ” ЕООД  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ  108513931 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 58. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Първи май, 58. 
Представлявано от   МАРИЯН БОЖИДАРОВ КАВРАКИРОВ 
 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 №710/04.07.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 9/29.11.2019г. 
АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, жк.Веселчани-1, 5, вх.А, ет.1, ап.4. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, жк.Веселчани-1, 5, вх.А, ет.1, 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 №895/02.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 10/29.11.2019г. 
ВЕЛИ КАДРИШЕН РАСИМ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, ет.6, ап.32. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, ул.Лиляна Димитрова, 1, вх.А, 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 №1089/04.09.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 12/29.11.2019г. 
ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.България, 7, вх.Б, ет.6, ап.34. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, бул.България, 7, вх.Б, ет.6, 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 №983/19.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 13/29.11.2019г. 
ЮСТИНИЯН ДЕЯНОВ РОМАНСКИ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.България, 1, вх.Б, ет.4, ап.28. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, бул.България, 1, вх.Б, ет.4, ап.28. 
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 №1134/27.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 14/29.11.2019г. 
ЕСИН НУРИ АКАЙ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Алада, 9. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, бул.Беломорски, 79, вх.А, ет.5, ап.14. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №998/20.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 15/29.11.2019г. 
ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА МЕСТАН  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Републиканска, 14. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      гр.Кърджали, ул.Републиканска, 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 №1045/29.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 16/29.11.2019г. 
НИКОЛА КРАСИМИРОВ КОЛЕВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.София, бул.Ал.Пушкин, 36А, ет..3, ап..9 
Адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, бул.България, 31, вх.Б, ет.3, ап.9  
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1045/29.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 17/29.11.2019г. 
„ЛЕМЪН ТРИЙ ФАРМ” ЕООД 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   202151309  
Адрес за кореспонденция  гр.Трявна, ул.Захари Петров, 5, вх.А,  ет.2, ап.6. 
Адрес по чл.8 от ДОПК     гр.Кърджали, общ.Кърджали, ул.Захари Стоянов, 9. 
Представлявано от САЙМЪН ФИЛИП ХИКС 
 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 №478/02.11.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 18/29.11.2019г. 
ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД САЛИМ  

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, 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 №708/03.12.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 19/29.11.2019г. 
ХАСИНЕ ИСМЕТ МУСТАФА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Гняздово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 6. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Гняздово, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №910/13.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 20/29.11.2019г. 
БЛАГОВЕСТ ФИЛИПОВ МАРТИНОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица,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 №675/30.11.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 21/29.11.2019г. 
НЕВРИЕ САЛИ ТАХИР  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Калинка, 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 №359/02.08.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 22/29.11.2019г. 
ЗЮЛКЕФ МУСТАФА 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.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица,94. 
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 №401/19.03.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 23/29.11.2019г. 
САЛИ ХЮСНЮ МЕСТАН  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица,85. 
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 №314/16.07.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 24/29.11.2019г. 
МЮРФЕТ ИБРЯМ  МЕСТАН 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица,85. 
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 №313/13.07.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 25/29.11.2019г. 
СВЕТОСЛАВ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Калинка, общ.Кърджали, ул.Няма улица,111. 
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 №1097/04.09.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 26/29.11.2019г. 
ЖЕКО РАШКОВ ДИМОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Тополчане, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №1022/26.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 27/29.11.2019г. 
РАЙЧО ДИЧЕВ ПАЛАЗОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 10. 
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Кьосево, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №1027/27.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 28/29.11.2019г. 
ШИНКА ИЛИЯНОВА ЯНКОВА  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Солище, общ.Кърджали, ул.Трета, 24. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №737/03.12.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 29/29.11.2019г. 
ГЕРГИН ИЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Солище, общ.Кърджали, ул.Трета, 24. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №928/17.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 30/29.11.2019г. 
ЕМИН АПТИКЕРИМ КЕРИМ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Сърбино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №758/04.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 31/29.11.2019г. 
ШЕКИФЕ ИБРЯМ 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.Сърбино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №868/07.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 32/29.11.2019г. 
ИЛИЯН ИЛИЯНОВ СИМОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Сърбино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 26. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №934/17.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 33/29.11.2019г. 
ЕРВИН АПТИКЕРИМ КЕРИМ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Сърбино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №826/23.07.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 34/29.11.2019г. 
БАХТИШЕН МУСТАФА  КЪЗЪЛЪРМАК 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Солище, общ.Кърджали, ул.Трета, 26. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №1064/30.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 35/29.11.2019г. 
ХРИСТО ДИМИТРОВ 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.Невестино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 63. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №510/19.11.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 36/29.11.2019г. 
БИСТРА ДИМОВА ИВАНОВА  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Невестино, общ.Кърджали, ул.Трета, 63. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №827/23.07.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 37/29.11.2019г. 
СИМО НОЧЕВ НОЧЕВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Кобиляне, общ.Кърджали, мах.Изворово, 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 №671/27.06.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 38/29.11.2019г. 
ЛЮБОМИР СЛАВОВ МЛАДЕНОВ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99. 
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 №601/28.11.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 39/29.11.2019г. 
БОЯН БОРИСОВ ЙОСИФОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №736/03.12.2018г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 40/29.11.2019г. 
НЕДЯЛКА РАШКОВА МЛАДЕНОВА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК      с.Петлино, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 99. 
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 №171/05.02.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 41/29.11.2019г. 
ХАЛИБРЯМ ЮСЕИН РАШИД 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  гр.Димитровград, бул.Димитър Благоев, 24, вх.Д, ет.8, ап.15 
Адрес по чл.8 от ДОПК     гр.Димитровград, бул.Димитър Благоев, 24, вх.Д, ет.8, 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 №924/06.08.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 42/29.11.2019г. 
АНГЕЛ ПАВЛОВ КАМЕНОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Звезделина, общ.Кърджали, ул.Осми март, 15. 
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Звезделина, общ.Кърджали, ул.Осми март, 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 №28/10.01.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 43/29.11.2019г. 
АВНИ МЕХМЕД ХЮСНИ 

 Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 3. 
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №781/04.12.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 44/29.11.2019г. 
ГЮРСЕЛ МЕХМЕД ХЮСНЮ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Долна крепост, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №651/29.11.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 45/29.11.2019г. 
ЦОЛА МИЛАНОВА ХУБЕНОВА  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Каменарци, общ.Кърджали,  
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 №450/18.10.2018г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 46/29.11.2019г. 
ФАХРЕТИН ЕМИН ИСМАИЛ  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Стражевци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 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 №327/14.03.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 47/29.11.2019г. 
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН ФЕЙЗУЛА 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Стражевци, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 39. 
Представлявано от 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №4 при 
Айсел Мустафова на длъжност инспектор от 8,30ч. до 17,00ч. за 
връчване на АУЗД №217/12.02.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 48/29.11.2019г. 
БЕЙСИМ ХАЛИЛ БАЙРЯМ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Кокошане, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 28. 
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 №403/19.03.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 49/29.11.2019г. 
МЛАДЕН КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ 

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция   
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.Три могили, общ.Кърджали, ул.Няма улица, 53. 
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 №332/14.03.2019г. 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 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№ 50/29.11.2019г. 
ОСМАН ЮСЕИН ОСМАН  

Наименование на задълженото лице 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ   
Адрес за кореспонденция  с.Звиница, общ.Кърджали, ул.Втора, 1а. 
Адрес по чл.8 от ДОПК     с.София, общ.Столична, ул.Средорек,8, вх.А, ет.3, ап.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 №196/07.02.2019г. В случай,че не се явите в 
посочения срок, на основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт  ще бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
        Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на 
адрес: www.kardjali.bg 
 
ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ……………… 
                                име,подпис и печат 
 

 
Дата на поставяне/дата на публикуване 29.11.2019г 
Дата на сваляне 13.12.2019г. 
 
 
 
 



 
 


