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

 
 
          Публикувано на: 13.11.2017г 
          Валидно до: 28.11.2017г. 
 
 
          Уведомяваме изброените лица ,че в 14-дневен 
срок от публикуване на  настоящото съобщение 
следва да се явят в Дирекция „Местни приходи”-
Община Кърджали, ул.”Деспот Слав”1/над 
Паспортна служба/ в  стая №5 от 8,30ч. до17,00ч. за 
връчване на Акт за установяване на задължения по 
декларация в едно с Покани за доброволно 
изпълнение на основание /уведомление/ по 
чл.182,ал.1 от ДОПК 
       В случай,че не се явят в посочения срок, на 
основание чл.32,ал.6 от ДОПК съответния 
документ/акт и покана в едно със съобщението  ще 
бъде приложен към преписката и ще се счита за 
редовно връчен. 
 
 
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИВКО ХРИСТОВ ПАЧЕВ,  АНГЕЛ 
АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,  ВАСИЛ КОСТОВ ИЛИЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ 
КОСТОВ, НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ, ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ,  
АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ФИЛИПОВ, ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ,   АНТОН 
ИВАНОВ КАВРЪКОВ,   СТОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ,   КРИСТИН 
ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС ООД, НЕДКО САШЕВ СЕВОВ ,  САДЪК САИД 
ЕМИН ,    ХАСАН ЕКИНДЖИ, МЮМЮН МЮМЮН АДЕМ,  ЮЛИЯН СТАЙКОВ 
ХРИСТОВ ,   МИЛЕН ВЕНКОВ ВЕЛКОВ,    ВИЛДАН БАЙРЯМОВА РУФАТОВА ,  
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА,  АДИЛ ЗЮЛКЕР ХАСАН ,  СИГН-ЕООД,  РАКИП 
РАКИП БЕКИР,   МЮМЮН АЙВАЗ ДЖЕМАЛ ,  ЗЛАТИНА АНДРЕЕВА ПОПОВА ,   
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ,   БОРИС ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ,    АТАНАС 
АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ, ЕМИЛ МАРИНОВ ЛАЛОВ,  ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ 
ВЕЛИЧКОВ, АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ОСТРИОГЛО ,   ИВАН РАЙЧЕВ 
ДРАГИНОВ,     АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ                       
                 
                 
       
                          



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№1/13.11.2017г. 
 

ДО 
СИВКО ХРИСТОВ ПАЧЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” 54, вх.А, ет.8, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №774/01.08.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№4/13.11.2017г. 
 

ДО 
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”Сан Стефано” 30, бл.”Изток” вх.В, 
ет.4, ап.35 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №622/01.07.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№7/13.11.2017г. 
 

ДО 
ВАСИЛ КОСТОВ ИЛИЕВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Пети септември, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №242/15.03.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№8/13.11.2017г. 
 

ДО 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция   гр.Кърджали, ул.Пети септември, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №656/08.07.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№10/13.11.2017г. 
 

ДО 
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ 

                         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.3,ап.25 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №612/27.11.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№11/13.11.2017г. 
 

ДО 
ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.”България” 1, вх.А, ап.27 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №464/18.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№12/13.11.2017г. 
 

ДО 
АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ФИЛИПОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.Беломорски №10,вх.А, ет.4, ап.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №624/01.07.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№13/13.11.2017г. 
 

ДО 
ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.Тракия №21,вх.А, ет.4, ап.14 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №184/01.07.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№14/13.11.2017г. 
 

ДО 
АНТОН ИВАНОВ КАВРЪКОВ       

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.Тракия №23,вх.Г, ет.4, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №284/28.03.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№15/13.11.2017г. 
 

ДО 
СТОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ       

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.Сан Стефано №14,вх.Г, ет.3, ап.37 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №432/12.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№16/13.11.2017г. 
 

ДО 
КРИСТИН ХАНТИНГТЪН 

ИНВЕСТМЕНТС ООД 
                        Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.България 47, комплекс „Орфей” офис №2 
 
Представлявано от Кейт Алан Кентингтън  и  Кристин Фергюсън Бейт 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №275/25.03.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№17/13.11.2017г. 
 

ДО 
НЕДКО САШЕВ СЕВОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.България №92,вх.А, ет.2, ап.6 
 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №431/11.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№19/13.11.2017г. 
 

ДО 
САДЪК САИД ЕМИН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Здравец №11,вх.А, ет.8, ап.29 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №481/30.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№20/13.11.2017г. 
 

ДО 
ХАСАН ЕКИНДЖИ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.България №87,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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №602/23.06.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№21/13.11.2017г. 
 

ДО 
МЮМЮН МЮМЮН АДЕМ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.България №91,вх.А, ет.5, ап.9 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №459/18.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№22/13.11.2017г. 
 

ДО 
ЮЛИЯН СТАЙКОВ ХРИСТОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.България №91,вх.А, ет.5, ап.9 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №949/12.09.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№26/13.11.2017г. 
 

ДО 
МИЛЕН ВЕНКОВ ВЕЛКОВ     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Люлин №5,вх.А, ет.5, ап.9 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №491/31.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№27/13.11.2017г. 
 

ДО 
ВИЛДАН БАЙРЯМОВА РУФАТОВА     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Опълченска №42 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №577/15.06.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№28/13.11.2017г. 
 

ДО 
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Одеса №5,вх.А, ет.8,ап.48 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №324/06.04.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№29/13.11.2017г. 
 

ДО 
АДИЛ ЗЮЛКЕР ХАСАН 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Дарец №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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №906/02.09.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



 
  

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№30/13.11.2017г. 
 

ДО 
СИГН-ЕООД 
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,ул.Републиканска №47 
 
 
Представлявано от РЕДЖЕБ ТЕРЗИОГЛУ 
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №623/30.11.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№31/13.11.2017г. 
 

ДО 
РАКИП РАКИП БЕКИР 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,кв.Възрожденци,бл.95, вх.А, ет.4, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №178/26.02.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№32/13.11.2017г. 
 

ДО 
МЮМЮН АЙВАЗ ДЖЕМАЛ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали,бул.Беломорски, №64, вх.А, ет.12, ап.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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №483/30.05.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№33/13.11.2017г. 
 

ДО 
ЗЛАТИНА АНДРЕЕВА ПОПОВА 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.2, вх.В, ет.7, ап.88 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №711/14.12.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



 
 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№34а/13.11.2017г. 
 

ДО 
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ 

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.12, вх.Б, ет.3, ап.27 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №148/23.02.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№35/13.11.2017г. 
 

ДО 
БОРИС ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.60, вх.Б, ет.7, ап.38 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №723/16.12.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№36/13.11.2017г. 
 

ДО 
АТАНАС АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци №74 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №637/02.12.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№37/13.11.2017г. 
 

ДО 
ЕМИЛ МАРИНОВ ЛАЛОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци №173 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №674/08.12.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№38/13.11.2017г. 
 

ДО 
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.90, вх.В, ет.5, 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 №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №727/16.12.2015г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№39/13.11.2017г. 
 

ДО 
АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 

ОСТРИОГЛО     
                         Наименование на задълженото лице 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, кв.Възрожденци, бл.103, вх.Г, ет.1, ап.36 
 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №647/07.07.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 



 

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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№41/13.11.2017г. 
 

ДО 
ИВАН РАЙЧЕВ ДРАГИНОВ     

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, бул.Сан Стефано №1, вх.А,ет.5, ап.18 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №188/29.02.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 
 
 



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

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК 

№42/13.11.2017г. 
 

ДО 
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ   

                         Наименование на задълженото лице 
 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП………………………….. 
ЕИК по БУЛСТАТ………………………….. 
Адрес за кореспонденция  гр.Кърджали, ул.Девети май №19, вх.А,ет.1, ап.1 
 
Представлявано от  
 Трите имена на представителя/пълномощника/ 
 
 

         Уведомяваме Ви,че следва да се явите в 14-дневен срок от 
поставяне на настоящото съобщение в Дирекция „Местни 
приходи”-Община Кърджали,ул.”Деспот Слав”1  в  стая №5 при 
Назифе Мехмед на длъжност инспектор от 8,30ч.до17,00ч. за 
връчване на АУЗД №316/05.04.2016г 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 13.11.2017г 
Дата на сваляне 28.11.2017г. 
 


